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يف تـــاريـــخ هـــذه الأمـــــة مــــّرت رمــــوز كــتــبــت بــفــعــلــهــا �ــصــطــورًا جمــيــدًة، 
ــت مبـــثـــابـــة الــــوقــــود الــقــيــمــي  ــ ــّل ــال وظــ ــ ــيـ ــ ــتـــقـــّرت يف ذاكـــــــرة الأجـ ــصـ ا�ـ
بـــوقـــود ل  ــة ومــكــانــتــهــا  ــ الأمـ اأدوات حــ�ــصــور  ــزّود  ــ يـ الــــذي  ــي  ــ ــاق والأخــ
اإرادتـــهـــا.. لــكــوامــن  وبــاعــثــة  لتطّلعاتها  وحــامــلــة  رافــعــة  وكــانــت  ين�صب، 

ولرمّبا  الــدنــيــا،  هــذه  مــن  انتقالها  وبعد  حياتها  يف  الــرمــوز  بهذه  اجلماهري  تعّلقت  وقــد 
لعبت  قد  الــرمــوز  هــذه  نهايات  ــاإّن  ف الغالب  ويف  الــرمــوز،  هــذه  رحيل  بعد  التعّلق  هــذا  زاد 
الــنــهــايــات كان  ــذه  واأعــظــم ه الــرمــزيــة، وعــمــق حــ�ــصــورهــا،  دائـــرة  اّتــ�ــصــاع  دورًا مهّما يف 
ومعاناتهم  النا�س  هموم  يف  الرموز  هذه  اندغام  يف  جتّلت  والتي  اهلل،  �صبيل  يف  ال�صهادة 
من  و�ــصــوت  الــفــقــراء،  �ــصــوت  فكانوا  منهم،  امل�صت�صعفني  �صّيما  ول  واآمــالــهــم،  واآلمــهــم 
ــان... ــ ــ ــة، والأم ل �ــصــوت لـــه، وكــانــوا الــيــد الــتــي حتـــوط هـــذه الــفــئــة بــالــرحــمــة، واحلــمــاي
فل�صطني  يف  مثًا  فنجد  الــرمــوز،  هــذه  مــن  اأكــر  اأو  ــٍد  واحـ مــن  بلداننا  مــن  بلد  يخلو  ول 
وعماد  املو�صوي  عّبا�س  لبنان  يف  وجند  احل�صيني،  القادر  وعبد  الق�ّصام،  الدين  عز  ال�صيخ 
وجند  الأطــر�ــس،  و�صلطان  الأ�صمر،  وحممد  العلي  �صالح  ال�صيخ  �صورية  يف  وجنــد  مغنية، 
القادر  عبد  اجلــزائــر  ويف  املــخــتــار،  عمر  ليبيا  يف  وجنــد  النا�صر،  عبد  جمال  م�صر  يف 
اخلطابي،  الــكــرمي  عبد  املــغــرب  ويف  املــهــدي،  الــ�ــصــودان  ويف  والإبــراهــيــمــي،  اجلــزائــري 
وهكذا.  .. احلــوثــي  وح�صني  احلــمــدي  اإبــراهــيــم  اليمن  ويف  اخلميني،  ــام  الإمـ ــران  اإيـ ويف 
ــثـــاًل، وتتمّثل  قـــدوة ومـ الــتــي حتــافــظ عــلــى رمـــوزهـــا، وجتــعــل منهم  ــة هــي  والأّمـــــة احلــّي
باعتبارها  ذكــراهــم  وحُتــيــي  ــي،  والــتــاأ�ــصّ بالتوقري  وحتــوطــهــم  و�ــصــلــوكــًا،  نهجًا  بحياتهم 
هــوؤلء  وبــهــا  لها  عــا�ــس  الــتــي  ــادئ  واملــب للقيم  والـــولء  الــوفــاء  عــن  للتعبري  وفر�صة  حمطة 
بع�س  كــانــت  ل�صعوبهم  ــوؤلء  هـ منحها  الــتــي  الكرمية  احلــيــاة  اأّن  على  وللتاأكيد  ــرمــوز،  ال
ــال، ويــتــوارثــهــا الــنــا�ــس، وتــقــوم  ــيـ كــرامــة اهلل لــهــم، تــلــك الــكــرامــة الــتــي تــ�ــصــري يف الأجـ
احلـــق... م�صرية  يف  للثبات  يدفعها  الـــذي  واملــحــّرك  اجلــمــاهــري،  ج�صد  يف  املناعة  بـــدور 

وقد  �صليماين،  قا�صم  احلــاج  ال�صهيد  كــان  الأمــة  لهذه  اهلل  منحها  التي  الرموز  هــذه  ومــن 
بعده  من  وحملها  اخلميني  الإمــام  لها  عا�س  التي  لاأهداف  و�صادقًا  اأمينًا  ترجمانًا  جاء 
وال�صلحاء  الأنبياء  ولأجلها  بها  ُبعث  التي  الأهــداف  ذات  وهي  اخلامنئي،  ال�صيد  القائد 
عباد  بخدمة  والت�صّرف  للر�صالة،  والـــولء  ور�صوله،  اهلل  حــّب  ويلّخ�صها  اهلل،  اأولــيــاء  من 
ــاد، والــتــ�ــصــّدي  ــع الــظــلــم واحلــيــف عــنــهــم... والــبــ�ــصــرية يف اجلــه اهلل، ونــ�ــصــرتــهــم، ورفـ
الغا�صب.. ال�صهيوين  للكيان  الا�صرعي  الوجود  وتكّر�س  الأمة  ت�صتهدف  التي  للموؤامرات 

لقد كان ال�صهيد احلاج قا�صم اأّمة يف رجل.. وقّوة يف لطف .. ولني من غري �صعف.. �صهدت 
الدمعة  غزير  الـــولء،  حمــراب  يف  القانت  فكان  اجلـــال..  وميادين  اجلــمــال  �صاحات  لــه 
ال�صهداء  للقاء اهلل، ل تربح �صور رفاقه  ال�صوق  الفانية، عظيم  الدنيا  الأمل يف هذه  ق�صري 
ال�صابقني فوؤاده، وهو ي�صتحث اخلطا للحاق بهم حمموًل على اأجنحة ال�صهادة، زاده التقوى 
واجلراح، وثقته  يف اهلل وح�صن ظّنه به �صبحانه، جعاه �صهيدًا حّيًا لأكر من اأربعني �صنة..

وكانت فل�صطني والقد�س ن�صيده الذي يرتّدد يف �صدره وعلى ل�صانه دومنا كلل ول ملل، عينه ترنو 
اإليها، وفوؤاده يهوي اإليها، و�صريه اإىل اهلل م�صتقبًا وجهها املقّد�س واأر�صها املباركة، حتى لقي اهلل 
وهي معه، ت�صبغه بدمها، وتلب�صه حلل كرامتها، وتزّفه اإىل املاأ الأعلى بتهلياتها وتكبرياتها، فكان 
بحق �صهيد القد�س.. واأي �صرف اأعظم من هذه ال�صهادة، واأّية كرامة اأ�صمى من هذه الكرامة..

ف�سلم عليك اأّيها ال�سهيد... و�سلٌم على اأ�سلئك التي ر�سمت للأجيال 
درب االنت�سار ودرب اخللود..

قا�سم �سليماين .. الّدور والرمزية
د.حممد البحي�سي
رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ــ الإيرانية

للكيان  ــرز  األب التحدي   ... النووية  ــران  إي
الصهيوني يف العام 2022

قراءة يف »اتفاق االإطار« 
بني االأونروا والواليات املتحدة

خواطر �سيا�سية يف وداع عام 
وا�ستقبال عام جديد

اإبراهيم اأبو ليل

ب�ّسام علّيان

فن التطريز الفل�سطيني 
على الئحة 

منظمة اليون�سكو

املحطات االإذاعية 
الفل�سطينية 

�سوت فل�سطني- الثورة 
واملقاومة 

مو�سى مراغة

معت�سم حمادة

د. حممد البحي�سي
الفجوة بني اجلي�ش

 و(املجتمع يف اإ�سرائيل)وحدود االأمن
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ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ت��ه��ن��ئ  اجل��م��ع��ي��ة 
انطلقتها ب��ذك��رى  فل�سطني  لتحرير 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثًا  الإيرانية 
بزيارة للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني مهنئًا 
بالذكرى الــ54 لنطاقتها، و�صم وفد اجلمعية 
الأخ علي جمعة مو�صى  من�صق العاقات العامة، 
الإعـــام  مــ�ــصــوؤول  م�صعود   حممد  واملــهــنــد�ــس 
م�صوؤولة  طوي�صي   اآلء  والأخـــت  الإلــكــرتوين، 
م�صوؤول  �صرقي   والأخ مروان  العامة،  العاقات 
وال�صيدة  ال�صبينة  خميمي  يف  اجلمعية  مكتب 
زينب. وكان يف ا�صتقبالهم اللواء اأبو اأحمد فوؤاد  
الكرمي  عبد  والأخ  للجبهة،  العام  الأمــني  نائب 
بتاريخ  وذلــك  املركزية.  اللجنة  ع�صو  �صرقي 
13 كانون الأول 2021 يف مقر اجلبهة بدم�صق. 
على  ال�صيا�صية  الــتــطــورات  الــطــرفــان  تــنــاول 
وانتفا�صة  والفل�صطينية،  العربية  ال�صاحتني 
طغيان  �صد  الفل�صطيني  الــداخــل  يف  ال�صبان 
ال�صعب  �ــصــد  املــتــوا�ــصــل  وعـــدوانـــه  الحـــتـــال 
اجلبهة  مــواقــف  تثمني  مت  كما  الفل�صطيني، 
ال�صعبية ودورها يف مقاومة الحتال والدفاع عن 
�صعبنا ودعم و�صموده يف وجه املحتلني ال�صهاينة

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة  ت�����س��ارك يف وق��ف��ة دع����م واإ����س���ن���اد ل��لأ���س��رى

الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  �ــصــاركــت 
م�صوؤول  مو�صى  حممود  بالأخ  ممثلة  الإيرانية 
دعم  بوقفة  والطابي،  ال�صبابي  العمل  هيئة 
داخل  القابعني  والأ�صرى  لاأ�صريات  واإ�صناد 
ــاد  املــعــتــقــات الــ�ــصــهــيــونــيــة، نــّظــمــهــا الحتـ
وذلك  �صوريا،  فــرع   – فل�صطني  لطلبة  العام 
مقر  يف   ،20212 الأول  كــانــون   25 بــتــاريــخ 
م�صوؤول  اجلمعية  ــل  ومــثَّ بدم�صق،  الحتـــاد 
مو�صى. حممود  الأخ  ال�صبابي  العمل  هيئة 
اأبو  با�صل  الأخ  الحتاد  رئي�س  الفعالية  افتتح 
ي�صكلونه  ملا  لاأ�صرى  التحية  موجهًا  الهيجاء 
ال�صجان  لعنجهية  وحتــدي  �صمود  حالة  من 

يلتقي  ال�����س��داق��ة  جمعية  م��ن  وف���د 
م���ع���اون وزي�����ر االإع������لم ال�����س��وري
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مــن  وفــد  قــام 
بزيارة  البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة  الإيرانية 
اأحمد  اأ.  ال�صوري  الإعــام  وزيــر  معاون  ال�صيد 
الأخ  الوفد  �صم  حيث  بدم�صق،  مكتبه  يف  �صّوا 
العامة،  العاقات  من�صق  مو�صى   جمعة  علي 
الإعـــام  مــ�ــصــوؤول  م�صعود   حممد  واملــهــنــد�ــس 
الإلكرتوين. وذلك بتاريخ 23 كانون الأول2021.
ــاع يف  ــصـ ــث عــن الأو�ـ ــاول الــطــرفــان احلــدي ــن ت
بالقد�س  اأهلنا  وانتفا�صة  الفل�صطينية  ال�صاحة 
اجلمعية  نت  وثمَّ املحتلتني،  الغربية  وال�صفة 
للحق  الداعم  ال�صورية  الإعــام  وزارة  موقف 
كيفية  حــول  احلــديــث  جــرى  كما  الفل�صطيني، 
والوزارة.  اجلمعية  بني  التعاون  عاقات  تعزيز 
لل�صيد  اجلــمــعــيــة  رئــيــ�ــس  م  قــــدَّ اخلـــتـــام  ويف 
مــعــاون الــوزيــر كــتــاب بــعــنــوان )مــعــركــة �صيف 
الــقــد�ــس ودللتـــهـــا ال�ــصــرتاتــيــجــيــة( وهـــو من 
الدرا�صات. ق�صم  اجلمعية   اإ�ــصــدارات  �صل�صة 

ح��ف��ل  يف  ت���������س����ارك  اجل���م���ع���ي���ة 
ت����ك����رمي ال�������س���ي���د ع���ل���ي م�����س��ط��ف��ى
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
واملهند�س  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
حممد م�صعود  م�صوؤول الإعام الإلكرتوين يف حفل 
الفل�صطينية  القوى  حتالف  اأقامه  الــذي  التكرمي 
للهيئة  ال�صابق  العام  املدير  م�صطفى  علي  لــاأخ 
جلهوده  تــقــديــرًا  الفل�صطينيني  لاجئني  العامة 
التي  الفرتة  اأبناء �صعبنا خال  العظيمة يف خدمة 
من  عــدد  احلفل  ح�صر  وقــد  املن�صب.  فيها  �صغل 
والجتماعية  والثقافية  الر�صمية  ال�صخ�صيات 
الفل�صطينية وال�صورية، وذلك بتاريخ 2021/12/2 
بدم�صق. الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  مقر  يف 

للهيئة  رئي�سًا  ح�سني  قا�سم  ال�سيد  وتهنئ 
�سورية يف  الفل�سطينيني  للجئني  العامة 
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  وفد  قام 
العامة  للهيئة  البحي�صي بزيارة  برئا�صة د. حممد 
ح�صني  قا�صم  الأخ  مهنئًا  الفل�صطينيني،  لاجئني 
وفد  و�صم  للهيئة،  عاما  مــديــرًا  تعيينه  مبنا�صبة 
العاقات  من�صق  مو�صى   الأخ علي جمعة  اجلمعية 
الإعام  م�صوؤول  م�صعود   حممد  واملهند�س  العامة 
دعم  م�صوؤولة  اخلطيب   ر�صا  والأخــت  الإلكرتوين 
�صرقي   مـــروان  والأخ  والأيـــتـــام  الــ�ــصــهــداء  عــوائــل 
ال�صبينة  خمــيــمــي  يف  اجلــمــعــيــة  مــكــتــب  ــوؤول  ــص مــ�
وال�صيدة زينب. وذلك بتاريخ 2021/12/2. وقد 
بارك الوفد لل�صيد قا�صم ح�صني من�صبه اجلديد 
املتمثلة  مهمته  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا 
�صورية. يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  بخدمة 

االإي��ران��ي��ة  - الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ن�����س��اط��ات 

الأ�ــصــري  قـــّدم  الفعالية  وخـــال  الإ�ــصــرائــيــلــي، 
ــي عــر�ــصــًا مــكــثــفــًا عن  ــاحل ــرر مــــروان امل ــح امل
ما  اإىل  م�صريًا  ال�صجون،  داخل  الأ�صرى  معاناة 
خلقته هذه املعاناة من اأ�صاليب كفاحية جديدة 
ُموؤكدًا  ال�صهاينة،  مع  ال�صراع  معادلة  قلبت 
تقوي  الــتــي  الفعاليات  تكثيف  ــرورة  �ــص على 
انهم  �صجَّ على  �صغطًا  ومتثل  الأ�ــصــرى،  عزمية 
بحقهم. الإجــرامــيــة  ممــار�ــصــاتــه  عــن  للكف 
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جمعية ال�سداقة واحتاد الكتاب العرب
يقيمان ندوة يف يوم الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

اجلمعية  تقوم ب�سل�سلة زيارات لعوائل ال�سهداء يف خميمي خان دنون و جرمانا
قام وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
زيــارات  ب�صل�صلة  البحي�صي  حممد  د.  برئا�صة 
اأبناء �صعبنا البطل يف خميم  لعوائل ال�صهداء من 
خان دنون بتنظيم من هيئة دعم عوائل ال�صهداء 
والأيتام، و�صم الوفد الأخت ر�صا اخلطيب م�صوؤولة 
الإعام  م�صوؤول  م�صعود   حممد  واملهند�س  الهيئة 
اأع�صاء اجلمعية ومندوبيها  الإلكرتوين وعدد من 
يف املخيم. وذلك بتاريخ 20 ت�صرين الثاين 2021.

�صملت الزيارة منزل ال�صهيدين غالب خليفة الذي 
ارتقى جراء غارة �صهيونية على موقع بعلبك عام 
مهمة  خــال  ا�صت�صهد  الــذي  خالد  وولــده   1986
الفل�صطينية،  اللبنانية  احلدود  على  ا�صتطاعية 

الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأقــامــت 
ندوة  )�صورية(  العرب  الُكتَّاب  احتــاد  مع  بالتعاون 
�صيا�صية مبنا�صبة اليوم العاملي للت�صامن مع ال�صعب 
فل�صطني،  تق�صيم  لقرار   74 والذكرى  الفل�صطيني، 
اليمني  وال�صفري  الفل�صطيني  ال�صفري  فيها  حتــدث 
الإيــرانــيــة يف دم�صق،  الــ�ــصــفــارة  بــاأعــمــال  والــقــائــم 
البحي�صي  حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  بح�صور 
الكتاب  احتـــاد  رئي�س  احلـــوراين  حممد  والــدكــتــور 
العرب، وح�صور قادة وممثلي الف�صائل الفل�صطينية 
الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء  املوؤ�ص�صات  وروؤ�ــصــاء 
وذلك  والثقافية،  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  وعدد 
الكتاب  احتــاد  مقر  يف  الأول2021  كانون   1 بتاريخ 
العرب يف دم�صق، حيث ا�صتقبلهم ورحب بهم رئي�س 
اجلمعية د. حممد البحي�صي وهيئتها القيادية، بينما 
اأدار الندوة الأ�صتاذ ابراهيم اأبو ليل، حيث ت�صمنت 
)البعد  حــول  الأول  املــحــور  ــاور.  ثــاثــة حمـ الــنــدوة 
الفل�صطيني  ال�صفري  �صعادة  فيه  حا�صر  الوطني( 
التق�صيم  قرار  عن  حتدث  الذي  الرفاعي  �صمري  د. 
على  املوؤامرات  من  طويلة  �صل�صلة  يف  حلقة  بو�صفه 
ال�صعب الفل�صطيني، وتطرق لذكر ملحة تاريخية عن 
ملا  التي مهدت  بيكو  �صايك�س  اإىل  و�صوًل  ال�صهيونية 

الــذي  الــعــال  عبد  فـــوزي  ال�صهـيد  ومــنــزل 
وقد رحب  �صورية.  ارتقى عام يف 2014 يف 
عن  وعــربوا  اجلمعية  بوفد  ال�صهداء  ذوي 
يف  ودورهـــا  للجمعية  وتقديرهم  �صرورهم 

الهتمام الدائم بعوائل ال�صهداء .
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفد  قام 
مو�صى  جمعة  علي  الأخ  برئا�صة  الإيرانية 
ــارات  زي ب�صل�صلة  العامة  العاقات  من�صق 
يف  البطل  �صعبنا  اأبناء  من  ال�صهداء  لعوائل 
خميم جرمانا بتنظيم من هيئة دعم عوائل 
ر�صا  الأخت  الوفد  و�صم  والأيتام.  ال�صهداء 
حممود  والأخ  الهيئة،  م�صوؤولة  اخلطيب 

والطابي،  ال�صبابي  العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى 
وعدد من اأع�صاء اجلمعية ومندوبيها يف املخيم، 

وذلك بتاريخ 2021/12/25.
ال�صقيقني  ال�صهيدين  مــنــزل  الـــزيـــارة  �صملت 
عبد  ال�صهيد  ومنزل  قا�صم،  وحممد  اإبراهيم 
الجتياح  اأثــنــاء  ارتــقــوا  الــذيــن  مو�صى  الــكــرمي 
ال�صهيد  ومنزل   ،1982 عام  للبنان  الإ�صرائيلي 
فريز دحوي�س الذي ارتقى عام 2013 يف �صورية. 
وعربوا  اجلمعية  بوفد  ال�صهداء  ذوي  رحب  وقد 
يف  ودورهـــا  للجمعية  وتقديرهم  �صرورهم  عــن 

الهتمام الدائم بعوائل ال�صهداء .

وقال  العربي.  الوطن  يف  خراب  من  بعدها  جاء 
جاءت  الت�صامن  ليوم  املــبــادرة  اأن  الرفاعي  د. 
عن  للفل�صطينيني  كتعوي�س  املتحدة  الأمم  من 
باملقاومة  واأ�صاد  عليهم،  مور�س  الــذي  اخلــذلن 
وم�صتوطناته  الحتال  لنزع  جاهدة  تعمل  التي 
)البعد  الثاين  املحور  يف  العربية.  الأرا�صي  من 
عبد  اأ.  اليمني  ال�صفري  �صعادة  حا�صر  القومي( 
التي  املقاومة  تاريخ  عن  تكلم  الذي  �صربي  اهلل 
م�صر  ان�صحاب  بعد  الفراغ  متاأ  اأن  ا�صتطاعت 
اتفاقية  بعد  ال�صهيوين  العربي   ال�صراع  من 
بت�صويات  توؤمن  ل  اليمن  اأن  واأكد  ديفيد،  كامب 
اأن�صاف حلول بالن�صبة للق�صية الفل�صطينية،  ول 
ا الأ�صرى  فا طريق للن�صر �صوى املقاومة، ثم حيَّ
تاأتي  معركتهم  اأن  وراأى  ال�صهيونية  ال�صجون  يف 
ما  بـ  قوله  وختم  القد�س،  �صيف  ملعركة  تتويجًا 
�صاع حق وراءه مطالب. اأما املحور الثالث )البعد 
الإ�صامي والأممي( فحا�صر فيه القائم باأعمال 
ال�صفارة الإيرانية يف دم�صق اأ. علي ر�صا اآيتي الذي 
هو  املنطقة  يف  ال�صهيوين  الكيان  اإقامة  اأن  راأى 
احلدث الأخطر منذ عقود، فامل�صروع ال�صهيوين 
هو قاعدة ثابتة لاإمربيالية الأمريكية، واأكد اأن 

)اإ�صرائيل( �صتبقى يف حالة �صراع دائم مع �صعوب 
الذي  باخليار  اإل  النت�صار  يتحقق  ولن  املنطقة، 
موؤمنًا  وختم كامه  املقاومة.  وهو  ال�صعوب  ته  اأقرَّ
بحتمية اأن ما قدمه ال�صعب الفل�صطيني مع املحور 

املقاوم لن يكون اإل ثمنًا للن�صر القريب. 
د.  العرب  الكتاب  احتــاد  رئي�س  حتدث  ذلك  بعد 
حممد احلوراين عن رمزية هذا اليوم، واأن الحتاد 
ل  املــقــاوم،  للفكر  حا�صنًا  و�صيبقى  ومــازال  كــان 
التي  العربي  الربيع  بـ  ي�صمى  ما  مرحلة  يف  �صيما 
اأدارتها العقول ال�صتعمارية حاملًة للوطن العربي 

التجزئة والتفتت؛ لإ�صعافه وهزميته.
ح�صن  حممد  ال�صاعر  اللواء  األقى  للندوة  وختامًا 

العلي  ق�صيدتني بعنوان )قد�س النور( و)غزة(.
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ال�جمعية ت��ختتم دورت��ي ت��مري��ش يف م�خيمي خان دنون وج�رمانا 
ال�صهداء  ــل  عــوائ دعـــم  هيئة  اأقــامــت 
الـــ�ـــصـــداقـــة  ــة  ــي ــع جــم والأيــــــتــــــام يف 
الفل�صطينية الإيرانية حفل اختتام دورة 
التمري�س يف خميم خان دنون، بح�صور 
رئي�س  البحي�صي  حمــمــد  د.  رئــيــ�ــس 
اجلمعية والأخت ر�صا اخلطيب م�صوؤولة 
م�صعود  حممد  واملهند�س  الدعم  هيئة 
الإلـــكـــرتوين وح�صد  ــام  الإعــ مــ�ــصــوؤول 
بتاريخ  وذلــك  املخيم،  اأبناء  من  غفري 
20 ت�صرين الثاين 2021  يف م�صتو�صف 
اجلـــمـــعـــيـــة يف خمـــيـــم خـــــان دنـــــون.
ــام  ــت ــة حـــفـــل اخــت ــي ــع ــت اجلــم ــ ــامـ ــ واأقـ
جــرمــانــا  خمــيــم  يف  الــتــمــريــ�ــس  دورة 

من�صق   – مو�صى  جمعة  علي  الأخ  بح�صور 
اخلطيب   ر�صا  والأخــت  العامة،  العاقات 
حمــمــود  والأخ  الـــدعـــم،  هــيــئــة  ــوؤولــة  مــ�ــص
ال�صبابي  الــعــمــل  هيئة  مــ�ــصــوؤول  مــو�ــصــى  
الأول  كانون   25 بتاريخ  وذلــك  والطابي، 
باملخيم، الــ�ــصــاعــقــة  مــكــتــب  يف    2021
ــات حــ�ــصــور  ــبـ اإثـ ــع  �ـــصـــهـــادات  ــوزيـ  ومت تـ
ــني و�ــصــهــادات  ــدورت ــال عــلــى املــ�ــصــاركــات ب
ــكـــرمي وتـــقـــديـــر لــلــمــدربــني مـــن كـــادر  تـ
ــون.  ــ ــان دنـ ــ ــف يف خمـــيـــم خـ ــص ــو� ــت ــص ــ� امل
يف  الــدورة  ملدربة  وتقدير  تكرمي  و�صهادة 
جهودها  على  ثناًء  قــدور  رائــدة  جرمانا  
ــا.  �ــصــعــبــنــا يف جــرمــان اأبـــنـــاء  يف خـــدمـــة 

�سل�سلة زيارات ولقاءات للدكتور حممد البحي�سي يف لبنان 

يلتقي  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�ش 
اهلل ح��زب  يف  الفل�سطينية  ال��ع��لق��ات  م�����س��وؤول  م��ع��اون 

ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي   حممد  د.  التقى 
اهلل  عطا  ال�صيخ  �صماحة  بال�صيد  الإيرانية  الفل�صطينية 
حزب  يف  الفل�صطينية  العاقات  م�صوؤول  معاون  حمود  
بريوت. يف   2021 الأول  كانون   28 بتاريخ  وذلــك  اهلل، 
الفل�صطيني  الو�صع  م�صتجدات  حــول  احلــديــث  جــرى 
مقاومة  ي�صتهدف  تاآمر  من  الق�صية  له  �س  تتعرَّ ومــا 
القلب  ويف  ــاومــة  ــق امل ــور  وحمــ الفل�صطيني  الــ�ــصــعــب 
�صمود  احلــديــث  تــنــاول  كما  ــقــاوم.  امل اهلل  حــزب  منه 
�صاحات  يف  وخ�صو�صُا  وب�صالته،  الفل�صطيني  ال�صعب 
ــقــد�ــس والــ�ــصــفــة الــغــربــيــة. ــة الــيــومــيــة يف ال ــه ــواج امل

ل�صماحة  اجلمعية  رئــيــ�ــس  ــدى  اأهــ الــلــقــاء  خــتــام  ويف 
بــعــنــوان: )معـركـة  كــتــاب  الــ�ــصــيــخ   عــطــا اهلل حــمــود 
الــقــد�ــس ودللتـــــهـــــا ال�ــصــرتاتــيــجــيــة( وهـــو من  �صيف 
ــات. ـــ ــدرا�ــص ـــ ال قــ�ــصــم  اجلــمــعــيــة   ــدارات  ــ ــص ــ اإ� �صل�صة 

وي���ل���ت���ق���ي م��������������س����وؤول ال�����ع�����لق�����ات ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ف��ل�����س��ط��ني  يف  االإ������س�����لم�����ي  اجل�����ه�����اد  ح����رك����ة  يف 
ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي   حممد  د.  التقى 
مـ�صوؤول  مـنـّور   و�صـام  اأبـو  بالأخ  الإيرانية  الفل�صطينية 
الإ�ــصــامــي،  اجلــهــاد  حــركــة  يف  اللبنانية  الــعــاقــات 
مكتبه. يف   2021 الأول  كــانــون   29 بــتــاريــخ  ــك  ــ وذل
ودور  الفل�صطيني،  الو�صع  م�صتجدات  اللقاء  تــنــاول 
ــة مــواجــهــة قـــادمـــة مع  ــ ــا لأي ــة وا�ــصــتــعـــــدادهـــ ــاوم ــق امل

ــم مــواقــف  الــكــيــان الــغــا�ــصــب، وتــفــعــيــل و�ــصــائــل دعـ
ال�صهيوين. الحتال  مقارعة  يف  الأبــطــال  اأ�صرانا 
ويف ختام اللقاء اأهدى رئي�س اجلمعية لاأ�صتاذ اأبو و�صام 
كتاب )معـركـة �صيف القد�س ودللتـهـا ال�صرتاتيجية( 
وهو من �صل�صة اإ�صدارات اجلمعية  ق�صم الـدرا�صـات.

يلتقي  االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�ش 
امل�سلمني العلماء  لتجمع  العامة  العلقات  م��س�وؤول 

ال�صداقة  جمعية  رئي�س  البحي�صي   حممد  د.  التقى 
ح�صني  ال�صيخ  بـ�صماحـة  ــة  ــي ــران الإي الفل�صطينية 
العلماء  لتجمع  الـعـامـة  الـعـاقـات  مـ�صـوؤول  غربيـ�س  
اهلل،  حــزب  يف  املــركــزي  املجل�س  عـ�صـو  امل�صلمني  
مكتبه. يف   2021 الأول  كــانــون   29 بــتــاريــخ  وذلـــك 
الفل�صطينية  ال�صاحـة  امل�صتجدات  الــلــقــاء  تــنــاول 
ال�صمايل  الـــربج  خمــيــم  �صهدها  الــتــي  ــداث  ــ والأحــ
الفل�صطينية،  بــاملــخــيــمــات  املــحــدقــة  واملـــخـــاطـــر 
ــوحــد  ــه اجلـــهـــد الــفــلــ�ــصــطــيــنــي امل ــوجــي ــرورة ت ــ ــص ــ و�
�صعبنا  وحــمــايــة  ال�صهيوين   الــكــيــان  مــقــارعــة  نحو 
ــال الــبــغــيــ�ــس. ــ ــت ــطــوة الإحــ ــص ــن � الــفــلــ�ــصــطــيــنــي مـ
 واأكد اجلانبان على اأوجـه التعاون بني جمعية ال�صداقة 
امل�صلمني.  عــلــمــاء  وجتــمــع  ــة  ــي ــران الإي الفل�صطينية 
اجلــمــعــيــة  ــس  ــ�ـ ــيـ رئـ اأهــــــــدى  الـــلـــقـــاء  ــام  ــ ــت خــ ويف 
�صيف  )مــعــركــة  بــعــنــوان:  كــتــاب   الـ�صـيـخ  ل�صماحة 
الـــقـــد�ـــس ودللتــــهــــا ال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة( وهــــو من 
الـــــدرا�ــصـــــات. ق�صم  اجلــمــعــيــة   اإ�ـــصـــدارات  �صل�صة 

االإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�ش 
امل��ق��اوم��ة لعلماء  ال��ع��امل��ي  االحت����اد  رئ��ي�����ش  يلتقي 

جمعية  رئــيــ�ــس   – الــبــحــيــ�ــصــي  حمــمــد  د.  الــتــقــى 
ال�صيخ  ب�صماحة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
ماهر حّمود – رئي�س الحتاد العاملي لعلماء املقاومة، 
حيث  مكتبه،  يف   2021 الأول  كــانــون   30 بــتــاريــخ 
�صماحـته  و�صامة  �صحة  على  البحي�صي  د.  اطماأن 
بنجاح. لــه  اأُجــريـــــت  التي  اجلراحية  العملية  بعد 
وتناول اللقاء الظرف ال�صيا�صي الراهن الذي متر به 
الق�صية الفل�صطينية وما يحاك �صدها من موؤامرات 
ت�صتهدف الثوابت واملبادئ الوطنية والقومية، وكذلك 
املقاومة  حمــور  فيها  ا�صتطاع  التي  املرحلة  طبيعة 
العدو  مع  ال�صراع  م�صرية  يف  جديدة  معادلة  خلق 

الإيــرانــيــة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س   
لبنان يف  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  �سفري  يلتقي 
جمعية  ــ�ــس  ــي رئ الــبــحــيــ�ــصــي   حمــمــد  د.  ــقــى  ــت ال
�صفري  ب�صعادة  الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة 
لـبـنـان  يف  الإيـرانـيـة  الإ�صـامـيـة  الـجـمـهـوريـة 
كانون   30 بتاريخ  فـيـروزنـيـا،  جـال  مـحـمـد  الأخ 
بريوت. يف  الإيرانية  ال�صفارة  مقر  يف   2021 الأول 
الفل�صـطيني،  الــو�ــصــع  م�صتـجدات  الــلــقــاء  تــنــاول 
ووجـوب تعزيز �صمود ال�صعب الفل�صطيني ومقاومته 
البا�صلة، وكذلك الـدور الذي ت�صطلع به اجلمهوريـة 
ــقــاومــة،  ــدرات حمـــور امل ــ ــاء قـ ــن ــامــيــة يف ب ـــ الإ�ــص
الـدور. هذا  ت�صتهـدف  التي  املــوؤامــرات  كل  وحتــدي 
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ج��م��ع��ي��ة ال�������س���داق���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
دورة  ت���ق���ي���م  االإي�������ران�������ي�������ة  
احل�����س��ي��ن��ي��ة يف  اأول����ي����ة  اإ����س���ع���اف���ات 

اأقامتها  الــتــي  التمري�س  ــدورات  ــ ل ا�صتكماًل 
جمعية  يف  الـــ�ـــصـــهـــداء  عـــوائـــل  دعــــم  ــة  ــئ هــي
باملخيمات  الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة 
دورَة  ــة  ــي اجلــمــع ــحــت  ــت ــت اف الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة؛ 
ــة بــاإ�ــصــراف املــمــر�ــصــة مي�صر  ــي اأول اإ�ــصــعــافــات 
ــى. وذلـــــك يف مــكــتــب حــــزب الــ�ــصــعــب  ــص ــ� عــي
بريف دم�صق. الفل�صطيني يف خميم احل�صينية 

اجل��م��ع��ي��ة ت�������س���ارك ب��ح�����س��ور ن���دوة 
العاملي( النظام  عجز  ظل  يف  )التحديات 
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
ممثلة برئي�صها د. حممد البحي�صي بح�صور ندوة 
العاملي(  النظام  بعنوان )التحديات يف ظل عجز 
اأقامتها موؤ�ص�صة القد�س الدولية، واللجنة ال�صعبية 
ومقاومة  الفل�صطيني  ال�صعب  انتفا�صة  لــدعــم 
الفل�صطينية.  القوى  ال�صهيوين، وحتالف  امل�صروع 
د�صتي  احلميد  عبد  د.  الــنــدوة  يف  حا�صر  وقــد 
النائب الكويتي ال�صابق وح�صرها عدد من الأخوة 
قادة الف�صائل الفل�صطينية وال�صفارة الفل�صطينية، 
وال�صفري اليمني، ولفيف من ال�صخ�صيات الفكرية. 
اأبو  وذلك بتاريخ 2021/12/22، يف مركز ثقايف 

رمانة  دم�صق.

ج���م���ع���ي���ة ال�����������س�����داق�����ة ت������زور 
اأب���ر����س���ي���ة ال�������س���ري���ان ال��ك��اث��ول��ي��ك
قام وفُد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
– رئي�س  بزيارة نيافَة املطران يوحنا جهاد بّطاح 
لتهنئتهم  الكاثوليك؛  لل�صريان  دم�صق  اأبر�صية 
كانون   28 بــتــاريــخ  وذلـــك  املــجــيــد،  املــيــاد  بعيد 
�صرقي  بــاب  يف  الأبر�صية  مقر  يف   ،2021 الأول 
بدم�صق، وقد تاألف الوفد من الأخت ر�صا اخلطيب  
والأخ  ــام،  ــت والأي ال�صهداء  عــوائــل  دعــم  م�صوؤولة 
حممود مو�صى  م�صوؤول العمل ال�صبابي والطابي، 
اأعــ�ــصــاء الهيئات. ــوات  ــوة والأخــ وعــدد مــن الإخـ
حتدث نيافة املطران عن العرب التي يحملها املياد 
ملوقفهم  اأ�ــصــار  ثــم  والــ�ــصــام،  للمحبة  ــوة  دع مــن 
ليوم  تطلعهم  وعــن  الفل�صطيني،  للحق  الــداعــم 
حترير القد�س والعودة اإليها �صوية، كما تكلم نيافته 
الإيرانية  الإ�صامية  للجمهورية  الكبري  الدور  عن 
يف حمور املقاومة، وتقديره ملواقفها الداعمة دائمًا 
حلقوق �صعوبنا. ووجه �صماحة املطران ر�صالة لأهلنا 
لقدا�صة  التقدير  اآيــات  اأ�صمى  حتمل  فل�صطني  يف 
مقاومتهم وانتفا�صتهم يف وجه املحتل ال�صهيوين.
عيد  عــن  اجلمعية  اأعــ�ــصــاء  ــوا  حتــدث وبـــدورهـــم 
�صامية  معاين  مــن  طياته  يف  يحمل  ومــا  املــيــاد 
�صعادة  مــواقــف  نوا  ثمَّ كما  لفل�صطني،  وخا�صة 
وا  وعربَّ ال�صتقبال،  ح�صن  على  و�صكروه  املطران 
ال�صورية  واحلكومة  القيادة  لــدور  امتنانهم  عن 
�صائلني  الفل�صطيني،  ال�صعب  نــ�ــصــال  دعـــم  يف 
الباد. �صائر  على  واملحبة  ال�صام  يعم  اأن  اهلل 
درعــًا  للمطران  اجلمعية  ــُد  وف م  ــدَّ ق اخلــتــام  ويف 
الكتب  من  وعدد  ومباركة،  تكرمييًا عربون حمبة 
من �صل�صلة اإ�صدارات اجلمعية – ق�صم الدرا�صات، 
لــلــوفــد كــتــابــه )الــعــمــر لو  ــدى املـــطـــراُن  اأهــ فيما 
والتوفيق.  الزدهــار  دوام  للجمعية  ومتنى  حكى( 

العنف مفاهيم  حول  ندوة  تقيم  اجلمعية 
جمعية  يف  والطابي  ال�صبابي  العمل  هيئة  اأقامت 
حوارية  ــدوة  ن الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة 
النوع  على  القائم  العنف  مفاهيم  حول  لل�صباب 
وذلك  عنف(،  با  )خميم  بعنوان  الجتماعي، 
بتاريخ 18 كانون الأول 2021، يف مكتب ال�صاعقة 

يف خميم جرمانا بدم�صق.
هيئة  ع�صو  ح�صني  عمر  حممد  الأخ  اللقاء  افتتح 
العمل ال�صبابي والطابي، وحا�صر فيه الأخت اأمل 
والتنموي،  املجتمعي  املجال  يف  النا�صطة  فري�صان 
ال�صبابي،  العمل  هيئة  ع�صو  جمعة  دانيا  والأخــت 
وذلك بح�صور الأخ حممود مو�صى م�صوؤول الهيئة، 
عن  وممثلني  الثقايف،  امل�صوؤول  جمعة  عمر  والأخ 
الأهــايل  من  وعــدد  الطابية  واملكاتب  الف�صائل 

والطاب يف املخيم.
اجل��م��ع��ي��ة ت�������س���ارك ب��ح�����س��ور ن���دوة 
بدم�سق ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  يف 
طوي�صي  اآلء  بــالأخــت  ممثلة  اجلمعية  �صاركت 
الهيئة  واأع�صاء  العامة،  العاقات  هيئة  م�صوؤولة 
الأخت ا�صراء مقبل والأخ علي عمران، يف الندوة 
بتاريخ9  فنزويا  �صفارة  اأقامتها  التي  الإعامية 
الدبلوما�صية  بعثتها  مقر  يف   2021 الأول  كانون 
والبلدية  الإقليمية  النتخابات  مبنا�صبة  بدم�صق، 
التي جرت يف جمهورية فنزويا البوليفارية اأواخر 
باأعمال  القائم  الندوة  املا�صي. حا�صر يف  ال�صهر 
غومي�س  خو�صيه  هــواكــني  الفنزويلية  ال�صفارة 
ماريا  د.  ال�صوري  ال�صعب  جمل�س  وع�صو  عــزوز، 
معلومات  حــول  احلــديــث  متــحــور  حيث  �ــصــعــادة، 
وحقائق عن النتخابات الفنزويلية، و�صحتها التي 
دح�صت كل املزاعم الكاذبة التي ُن�ِصَرت يف و�صائل 
الإعام، كما مت احلديث عن البعثات الدولية التي 
َقِدَمت من خمتلف دول العامل ملواكبة النتخابات 

ومراقبتها. 
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د. حممد البحي�سي       
رئي�ش جمعية ال�سداقة الفل�سطينية - االإيرانية

فكرة ع�سكرة املجتمع االإ�سرائيلي:
احلــكــومــة  اأعـــلـــنـــت   1948/5/28 يف 
الدفاع  )جي�س  اإن�صاء  املوؤقتة  الإ�صرائيلية 
الإ�صرائيلي( الذي خلف الهاغانا، واأعلنت 
اأي من الت�صكيات القتالية  احلكومة منع 
با�صتثناء  قانونيتها  وعدم  وحّلها  اليهودية 
الت�صكيات. كل  ا�صتوعب  الــذي  اجلي�س 
وقد اأّدت هذه الإجراءات اإىل توفري الّدعم 
وتوحيد  الع�صكرية،  للموؤ�ص�صة  الكامل 
الطاقات حولها، لكّن املواءمة بني قدرات 
هذا اجلي�س واأهداف احلركة ال�صهيونية 
اإمــكــانــات  ظــل  يف  م�صتحيلة  �صبه  كــانــت 
جي�س  بت�صكيل  ت�صمح  ل  حمــدودة  ب�صرية 
"ع�صكرة  فكرة  انبعثت  هنا  ومــن  كبري، 
ي�صم  جي�س  على  العتماد  اأي  املجتمع"، 
املجتمع كّله، وميكن تعبئته عند ال�صرورة 
لتوفري احلجم املنا�صب يف القوة الع�صكرية 
لفرتات حمّددة وموؤقتة، وقد جنح الكيان 
يف هذا الأمر حتى اأ�صبح القول ال�صائع عن 
ي�صاوي  باأّنه  الإ�صرائيلي  املجتمع  تعريف 
هي  اإ�صرائيل  اأّن  اأو  ــازة(  اإجـ يف  )جــنــود 
"جي�س له دولة" وهي م�صطلحات تعك�س 
"اإ�صرائيل". الع�صكري يف  املجتمع  �صفة 
وقد تغلغلت املفاهيم الع�صكرية يف املجتمع 
الع�صكرية  الــروح  و�صيطرت  الإ�صرائيلي، 
املـــتـــطـــرفـــة، وبــــــرزت طــبــقــة عــ�ــصــكــريــة 
يف  وال�صفوة،  الطليعة  مبثابة  اأ�صبحت 
ظــل اجلـــو املــ�ــصــحــون بــالــعــنــف والــقــ�ــصــوة 
والــبــطــ�ــس ومتــجــيــد الــقــوة وال�ــصــتــعــداد 
ــدوان، فــكــان من  ــ ــع ــ الـــدائـــم لــلــحــرب وال
ة  خا�صّ مكانة  للجي�س  تكون  اأن  الطبيعي 
ــي. ــل ــي ــرائ ــص ــل نــ�ــصــيــج املــجــتــمــع الإ� ــ داخـ
اأكر  وتبّلورت  اجلي�س  مكانة  تعّززت  وقد 
اأ�صبح  اإذ   ،1967 ــران  حــزي حـــرب  بــعــد 
ا�صتقطاب  مو�صع  املنت�صرون  اجلرنالت 
منهم  كثري  وجنــح  املختلفة،  الأحــــزاب 
اأمثال:  وح�ّصا�صة  عليا  منا�صب  تــويّل  يف 
ــون – عــزرا  ــ ــان – يــيــغــال اآل )مــو�ــصــى ديـ
وايزمان – حاييم بارليف – اآرئيل �صارون 
الخ(.  .. بــاراك  اأيهود   – رابني  ا�صحق   –
يف  اجلـــيـــ�ـــس  اإّن  ــول  ــ ــق ــ ال وبــــالإمــــكــــان 
يف  خطرية  بوظيفة  يقوم  "اإ�صرائيل" 
ال�صيا�صة،  �صنع  على  تقت�صر  ل  املجتمع 
التكامل  مفهوم  خلق  اإىل  ذلك  تتعّدى  بل 
تطبيق  اإىل  ال�صعي  نلحظ  وهنا  القومي، 
مفهوم  وهــو  املحاربة"،  "الأّمـــة  مفهوم 
ــذي قد  ــ يــتــجــاوز املــجــتــمــع الــعــ�ــصــكــري ال
يف  تتحّكم  الع�صكرية  املــهــنــة  اأّن  يعني 
ظل  يف  ــه  ــ اأّن ليعني  املــجــتــمــع،  مــ�ــصــارات 
اأفراد  جميع  فاإّن  والقتال،  املواجهة  حالة 
مقاتلني،  ي�صبحون  ال�صيا�صي  املجتمع 
ــّل مــنــهــم يف مـــوقـــع قـــتـــايل مــنــا�ــصــب. ــ ك
الأمـــان،  بــعــدم  ال�صعور  تعميم  ظــل  ويف 
يتم  املحيط  العدو  من  واخلوف  والتهديد 
يت�صّمن  الذي  ال�صهيوين  املجتمع  توحيد 
لطبيعته  نــظــرًا  التناق�صات  مــن  الكثري 

على الإجناز والبتكار، كما اأّنها قادرة على 
تكييف نف�صها وميزانيتها مع الحتياجات 
اأّن املجتمع  الأمنية والجتماعية معًا، كما 
ال�صناعي الع�صكري هو الذي يقوم بعملية 
للمجتمع،  الأ�صا�صية  بالحتياجات  الإيفاء 
قائم  املوؤ�ص�صة  تخطيط  اأّن  اإىل  اإ�صافة 
ويوجد  واحلـــرب،  ال�صلم  متطلبات  على 
بني  ال�صرتاتيجي(  امل�صتوى  )على  تطابق 
كما  املوؤ�ص�صة،  واأهـــداف  الــدولــة  اأهـــداف 
الإ�صرائيلي  القت�صادي  ــدور  ال اأّن  يبدو 
)بعد  الإقــلــيــمــي  امل�صتوى  على  املحتمل 
املوؤ�ص�صة  يــدعــم  قــد  التطبيع(  عمليات 
التكنولوجي  تفّوقها  ظــل  يف  الع�صكرية 
ــات. ــعـ ــيـ ــبـ ــات واملـ ــ ــاق ــ ــع ــ ــال ال ــ مــــن خــ
الع�صكريني  دور  املــتــابــع  على  يخفى  ول 
من  ــك  وذل الإ�صرائيلي  املجتمع  بناء  يف 
النظام  ي�صغلونها يف  التي  خال مواقعهم 
القت�صادي  الـــدور  وكــذلــك  ال�صيا�صي، 
ــذي تــ�ــصــاهــم بــه املــوؤ�ــصــ�ــصــة يف  ــ ــر ال ــوؤّثـ املـ
عملية  يف  ون�صاطاتها  القومي،  الــداخــل 
ــاع،  ــدفـ ــقــات الـ ــف ــال ن ــن خــ الــتــنــمــيــة مـ
لتنمية  الــتــكــنــولــوجــيــا  نــقــل  يف  ودورهـــــا 
يف  وتــدخــل  هامة  ق�صايا  وهــي  املجتمع، 
الكيان. لدولة  العامة  ال�صيا�صة  �صياغة 
كما ل يخفى ذلك الدور الذي لعبته املوؤ�ص�صة 
الإ�صرائيلي،  للمجتمع  بالن�صبة  الع�صكرية 
�صواء يف ن�صاأة الكيان اأو يف احلفاظ عليه، 
اأو تاأكيد �صرعيته )دولّيًا( بالقوة امل�صلحة، 
املجتمع. عنا�صر  و�صهر  هــوّيــة  وتعميق 

تراجع ثقة املجتمع االإ�سرائيلي بجي�سه:
فاإّننا  الإ�صرائيلي  اجلي�س  عن  نتكّلم  حني 
نتحّدث عن جي�س اأقام دولة حيث مل تكن 
عربية  جيو�س  مع  حروبًا  ودخــل  قبل،  من 
يف  متقّدمة  مكانًة  واحتّل  عليها،  وانت�صر 
جيو�س العامل من حيث القدرة الت�صليحية، 
التكنولوجي،  والتطور  القتالية،  والكفاءة 
واأُعّد ليكون متفوقًا على كل جيو�س املنطقة 
ل�صاحله.. املــعــارك  ح�صم  على  ــادرًا  ــ وق

يقهر"  "ل  عنه  قيل  الــذي  اجلي�س  هــذا 
التي  اأمــنــه  نظرية  لتاآكل  الــتــاأريــخ  ميكن 
حرب  يف  جزئيًا  الكيان  اأمــن  نظرية  هي 
اجلي�س  افقدت  التي  احلرب  تلك   ،1973
اإمكانية  عن  وك�صفت  هيبته  الإ�صرائيلي 
حقيقية  حــرب  خــو�ــس  حــال  يف  هزميته 
معه... كما ك�صفت حاجة اإ�صرائيل الدائمة 
وعــدم  عظمى،  دولـــة  ودعـــم  اإ�ــصــنــاد  اإىل 
متّكنها من النفراد بالدفاع عن نف�صها..
العام  ــراأي  ال بــرز  الجتماعي  املجال  ويف 
مو�صوع  على  تاأثريه  وتنامى  الإ�صرائيلي 
ب�صكل  احلرب  ومو�صوع  عام  ب�صكل  الأمن 
التي  الثقة  اأزمـــة  عــن  وانبثقت  خــا�ــس، 
ولدتها حرب 1973 حركتان احتجاجيتان: 
الــّلــتــان  الآن،  ــ�ــصــام  وال ــفــم،  اأفــي غــو�ــس 
الــذي  للتعاطي  الأ�ــصــا�ــس  حــجــر  و�صعتا 
حينها. منذ  الإ�ــصــرائــيــلــي  املجتمع  �صق 
وعرّب قائد املنطقة اجلنوبية ورئي�س هيئة 
الأركــان فيما بعد )دان �صمرون( يف عام 
يهّدد  خطر  اأكـــرب  "اإّن  حمــــّذرًا:   1980
الوطني  الجــمــاع  تــاآكــل  يف  يتمّثل  �صعبنا 
ووجود..  م�صري  حرب  ن�صّميه  ملا  بالن�صبة 
عندما  ال�صعب  يفّكر  اأن  هو  اأخ�صاه  ما  اإّن 
بــاأّن هذه احلرب غري  قادمة  تندلع حرب 
وجود،  حرب  ولي�صت  �صرورية،  اأو  عادلة 
على  حا�صم  تاأثري  له  �صيكون  الــذي  الأمــر 
يف  تتوّقف  حــرب  اأي  اإّن  الــقــتــال.  ــع  دوافـ
القتال،  اإرادة  عن�صر  على  الأمــر  نهاية 
�صعيفة  ــهــا  لأّن لي�س  تنهار  اجلــيــو�ــس  اإّن 
القتال. اإرادة  تفقد  لأّنها  بل  عام،  ب�صكل 
حرب  مــع  اأّنـــه  املعّلقني  مــن  الكثري  ــرى  وي
مــا بعد  اإ�ــصــرائــيــل يف طــور  1982 دخــلــت 
ــث عــن بــدايــة  ــبــطــويل، واأمـــكـــن احلــدي ال
احلل  مقاربة  يف  حــاد  �صيا�صي  انق�صام 
منذ  قـــواه  ــني  وب املجتمع  يف  طريقه  �ــصــّق 
نتائجها. ــة  ــص ودرا�  1973 ــرب  ح انــتــهــاء 
بعنوان  الأول  هرتزيليا  مــوؤمتــر  ــر  ويــوؤ�ــصّ
القومي"  والأمــــــن  املــنــاعــة  "مـــيـــزان 
البعد  اأهــمــيــة وحــ�ــصــا�ــصــيــة  تــنــامــي  عــلــى 
الأمنية. النظرية  على  وتاأثريه  املجتمعي 

دورة  يف  األ��ق��ي��ت  *حم���ا����س���رة 
اأطل�ش  م��رك��ز  اأق��ام��ه��ا  تثقيفية 
ل��ل��درا���س��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
.2021/11/21 ب��ت��اري��خ  غ���زة 

الفجوة بني الجيش واملجتمع يف »إسرائيل« وحدود األمن* 
)2 من 2(

مقّومات  يحملون  مهاجرين  من  املكّونة 
يعي�س  وهكذا  ومتعددة،  خمتلفة  ثقافية 
املجتمع الإ�صرائيلي يف حالة حرب دائمة، 
باخلدمة  الفتى  يفّكر  مبكرة  �صن  ففي 
ملدة  �صيق�صيها  التي  الطويلة  الع�صكرية 
ت�صمل  الع�صكرية  واخلدمة  �صنوات،  ثاث 
يظل  الع�صكرية  اخلدمة  وبعد  الفتيات، 
اخلدمة  لأّن  والوعي،  الذاكرة  يف  اجلي�س 
املتمّثل  بالواقع  املرء  تذّكر  الحتياطي  يف 
فالفرد  الإ�صرائيلي،  املجتمع  ع�صكرة  يف 
بدونها،  اأو  ع�صكرية  بّزة  يف  جنديًا  يبقى 
يف  ع�صر  الرابعة  �صن  يف  تدريباته  يبداأ 
الطائعي  ال�صباب  )مع�صكر  "الناحال" 
وهو  اجلي�س  يف  جتنيده  ويتم  املــحــارب( 
�صنوات،  لثاث  ع�صرة  الثامنة  �صن  يف 
الحتياطية  اخلــدمــة  لنظام  يخ�صع  ثــم 
خدمة  وهي  �صنويًا  اأ�صابيع   )3—8( من 
واخلم�صني. اخلــامــ�ــصــة  �ــصــن  حــتــى  متــتــد 
بفعل  الإ�ــصــرائــيــلــي  املجتمع  حتـــّول  لــقــد 
تعطي  ع�صكرية،  ثكنة  اإىل  الوقائع  هــذه 
فــيــه الــقــيــم الــعــ�ــصــكــريــة وعــلــى راأ�ــصــهــا 
ــدوان املــقــام  ــعـ ــر الـ ــربي ــوة وت ــق متــجــيــد ال
الــعــدو. ــمــًا هــو  الــعــربــي دائ لــكــون  الأول، 
اإّن عملية بناء الدولة واملجتمع يف اإ�صرائيل 
مكانة  وترتبط  �صديدة،  بخ�صو�صية  تتم 
اإ�صرائيل  يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ودور 
بهذه اخل�صو�صية، وميكن القول باأّن هذه 
بناء  يف  الأول  امل�صاهم  �صتظل  املوؤ�ص�صة 
القادر  اجلهاز  فهي  الإ�صرائيلي،  املجتمع 
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خواطر �سيا�سية يف وداع عام 
وا�ستقبال عام جديد

معتصم حمادة
ع�سو املكتب ال�سيا�سي

للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني

 ،2021 ال���ع���ام  غ����ادرن����ا   ■
امللفات  م��ن  ال��ع��دي��د  وراءه  ت��ارك��ًا 
قا�سم  بينها  يجمع  الفل�سطينية، 
واقعية  حلول  اإىل  تفتقر  اإنها  م�سرتك: 
الفل�سطينية،  الأط��راف  حولها  تلتقي 
جديدة.  كفاحية  مرحلة  �سناعة  يف 
اأو�سلو،  وات��ف��اق  النق�سام،  زال  م��ا 
والت�سعيد  والتفرد،  الهيمنة  و�سيا�سة 
الإ�رسائيلي، على ما هو عليه، ول �سيء 
ينبئ اأننا اأمام فر�سة حلل، ولو لبع�ض 
على  ال��ق��دم  و�سع  اأو  امللفات،  ه��ذه 
يف  مبا  حلها،  نحو  ال�سحيح  الطريق 
لعقد  واملرتددة  الغام�سة  الدعوة  ذلك 
دورة جديدة للمجل�ض املركزي ملنظمة 
بقرارات  يخرج  الفل�سطينية،  التحرير 
ل��ل�����رسورات  ت�ستجيب  وت��وج��ه��ات 
ال��وط��ن��ي��ة، ك��اأ���س��ا���ض ل���س��ت��ع��ادة 
املعنية. الأط������راف  ب��ني  ال��ت��واف��ق 
ن��ت�����س��اءل: ال�����س��ي��اق؛  ه���ذا  ويف 
ال�سيا�سية  القيادة  تعتقد  هل   •
حركة  اأن  الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف 
ح��م��ا���ض، وغ��ره��ا م��ن ال��ف�����س��ائ��ل، 
وال�سعبية،  الدميقراطية  كاجلبهتني 
بحكومة  ل��ل��ق��ب��ول  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
قرارات  على  املوافقة  مقابل  وطنية، 
املوقعة  والتفاقات  الدولية  ال�رسعية 
اأو�سلو  )اأي  الفل�سطينية  ال�سلطة  من 
ال�سيا�سية  الربوتوكولت  من  وغرها 
الوقت  يف  والقت�سادية(،  والأمنية 
املعار�سة  ف�سائل  فيه  تدعو  ال��ذي 
اأو���س��ل��و؟ ات���ف���اق  م���ن  اخل�����روج  اإىل 
ال�سيا�سية  القيادة  تعتقد  هل   •
الأمم املتحدة  اأن  الفل�سطينية؛  لل�سلطة 
الفل�سطيني  للنداء  ت�ستجيب  �سوف 
لل�سعب  ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ب��ت��وف��ر 
الفل�سطيني حتت الحتالل، دون خو�ض 
املتحدة  الوليات  مندوب  مع  معركة 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الأم���ن،  جمل�ض  يف 
ال�سلطة على حر�سها  توؤكد فيه قيادة 
وا�سنطن؟ م��ع  العالقة  تطوير  على 
ال�سيا�سية  القيادة  تعتقد  هل   •
املجتمع  اأن  الفل�سطينية؛  لل�سلطة 
�سوف  امل��ت��ح��دة(  الأمم  )اأي  ال���دويل 
على  ب��ال�����س��غ��ط  ل��ل��ن��داء  ي�ستجيب 
اأعمالها  لوقف  اإ�رسائيل"  "دول���ة 
ال�سفة  يف  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ع��دوان��ي��ة 

الوطنية«،  »الثوابت  ي�سمى  ما  على  بتاأكيده 
�سياغتها  واإع��ادة  تبديلها،  بالإمكان  التي 
فحركة  طرف.  لكل  اليومية  للتكتيكات  وفقًا 
الأمم  يف  عبا�ض  الرئي�ض  خطاب  ومنذ  فتح، 
ت�سميه  ب��ات��ت  ت��ل��وح مب��ا  وه���ي  امل��ت��ح��دة، 
الثاين،  ق�سمه  يف  لأنه  التحذيري«،  »اخلطاب 
واحد  عام  مدة  »اإ�رسائيل«  مبنح  اإنذاره،  اأطلق 
حتت  امل��ف��او���س��ات  اإىل  ل��ل��دع��وة  لت�ستجيب 
اتفاق  ع��ن  تخلى  واإل  »ال��رب��اع��ي��ة«،  رع��اي��ة 
كاملطالبة  بديلة:  خيارات  اإىل  وذهب  اأو�سلو، 
لتقوم  فل�سطني  بتق�سيم   181 القرار  بتطبيق 
التي  امل�ساحة  على  الفل�سطينية  ال��دول��ة 
حتى  اأو  املذكور،  القرار  مبوجب  لها  منحت 
ال��واح��دة،  ب��ال��دول��ة  املطالبة  اإىل  ال��ذه��اب 
بدعوى اأن ذلك من �ساأنه اأن يغرق »اإ�رسائيل« 
بالفل�سطينيني، واأن يلغي هويتها »اليهودية«.
لكن فتح تتجاهل اأن الق�سم الأول خلطاب 
ال�سلطة  التزام  لتاأكيد  كّر�سه  عبا�ض  الرئي�ض 
باملفاو�سات  ومت�سكها  اأو���س��ل��و،  ب��ات��ف��اق 
للق�سية.  وحيداً  حاًل  »الرباعية«،  �سقف  حتت 
اخلطاب  على  ط���راأ  م��ا  ف��ت��ح،  تتجاهل  كما 
ال��ث��اين من  ق�سمه  اأف��رغ��ت  »ت���ط���ورات«،  م��ن 
توقف  حني  املزعوم،  »التحذيري«  م�سمونه 
 ،181 القرار  اإىل  الإ�سارة  عن  عبا�ض  الرئي�ض 
مت�سكه  ليوؤكد  وع��اد  ال��واح��دة،  ال��دول��ة  وح��ل 
اإىل  املتحدة  الوليات  داعيًا  الدولتني،  بحل 
م�سدداً  املفاو�سات،  ا�ستئناف  على  العمل 
وتثمينها  العالقة  تطوير  على  حر�سه  على 
حما�ض  على  ا���س��رتط  وح��ني  وا�سنطن،  م��ع 
النق�سام. اإنهاء  مقابل  اأو�سلو  على  املوافقة 
ولعل اآخر ما دخل من »تطوير« على خطاب 
جرى  ما  هو  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
الرئي�ض عبا�ض وجيك �سوليفان، م�ست�سار  بني 
الرئي�ض  اكتفى  حني  الأمركي،  القومي  الأمن 
عبا�ض طلب اإىل �سوليفان ال�سغط على اإ�رسائيل 
لتلتزم التفاقات املوقعة، دون اأن ياأتي على 
»الرباعية  حتت  املفاو�سات  ا�ستئناف  ذكر 
مما  امل�ساألتني،  بني  مقاي�سة  يف  الدولية«، 
الأمم  خطاب  م��ن  الأول  الق�سم  حتى  اأف���رغ 
اإىل  بالدعوة  املتعلق  م�سمونه،  من  املتحدة 
اأو�سح �سوليفان للرئي�ض  اأن  املفاو�سات، بعد 
عبا�ض اأن ل مفاو�سات قريبًا، لن�سغال البيت 
الدولية والإقليمية،  امللفات  الأبي�ض بع�رسات 
بينيت  الإ�رسائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  ولرف�ض 
الوليات  ولمتناع  املفاو�سات،  اإىل  الذهاب 
املتحدة عن ال�سغط على احلكومة الإ�رسائيلية 
تغليب  اأي  انهيارها.  من  التخوف  بدعوى 
اأية  الإ�رسائيلية على   – الأمركية  التفاهمات 
تفاهمات اأو وعود اأمركية لل�سلطة الفل�سطينية.
القت�سادي واحل��ل  القد�ض«  »�سيف  بني 
نف�سها  وجدت  وقد  بدورها،  حما�ض،  اأما 
غارقة يف الهموم اليومية التي خلفها العدوان 

للفل�سطينيني  اجلماعي  والعتقال  والأحياء  للمنازل  غزو  من  الفل�سطينية، 
اأن  دون  امل��وت،  حتى  ينزفون  وتركهم  ال�سوارع  يف  ب��ارد  ب��دم  اإعدامهم  اأو 
نف�سه؟ عن  للدفاع  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأجهزة  ومعه  الفل�سطيني،  ال�سعب  يبادر 
الأم��ن  جمل�ض  اأن  الفل�سطينية؛  لل�سلطة  ال�سيا�سية  القيادة  تعتقد  هل   •
اتخذه  وال��ذي   ،)2334( رق��م  ق��راره  لتنفيذ  ال�سابع  الباب  اإىل  يلجاأ  �سوف 
ال�سفة  يف  الإ�رسائيلي  ال�ستيطان  بوقف  2016/12/23؛  يف  بالإجماع 
يدخل  وه��و  ���س��ن��وات،  خم�ض  ال��ق��رار  ���س��دور  على  م�سى  وق��د  الفل�سطينية، 
املتعاقبة  الإ�رسائيلية  احل��ك��وم��ات  تبايل  اأن  دون  ال�ساد�ض،  عامه  الآن 
امتناع  مقابل  ب��الإج��م��اع  �سدر  اأن��ه  رغ��م  اأ���س��دره؛  ال��ذي  باملجل�ض  اأو  ب��ه 
القرار. ه��ذا  ق��وة  يوؤكد  مما  الت�سويت،  عن  اآن��ذاك  املتحدة  ال��ولي��ات  مندوب 

اإن��كار ال�����واقع
�رسطيها  ت�سع  ع��ب��ا���ض،  حم��م��ود  ال��رئ��ي�����ض  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ف��ت��ح  ح��رك��ة 
يف  وال��دخ��ول  حما�ض،  م��ع  والت�سالح  النق�سام،  لإن��ه��اء  اآن��ف��ًا  امل��ذك��وري��ن 
امل�ساحلة،  اإىل  الطريق  ت�سد  باأنها  حما�ض  وتتهم  ف،  ت.  م.  يف  ���رساك��ة 
»ط��ريف  اإىل  اإ����س���ارة  اأي���ة  ت��رف�����ض  ال�����س��ي��اق  ويف  ال�������رسوط،  ه���ذه  برف�سها 
حما�ض. حركة  ه��و  لالنق�سام،  واح���داً  ط��رف��ًا  هناك  اأن  وت��زع��م  النق�سام«، 
بالدعوة  النق�سام،  لإنهاء  »حلها«  ت�سع  جهتها،  من  حما�ض  وحركة 
اإدارة  يف  لفتح  م�ساويًا  �رسيكًا  منها  جتعل  موؤقتة،  وطنية  قيادة  لت�سكيل 
التف�سيلية  احللول  و�سع  يتم  ه��ذه،  املوؤقتة  القيادة  وع��رب  الوطني،  ال�ساأن 
لأنه  الق��رتاح،  هذا  ترف�ض  فتح  اأن  حما�ض  حركة  وت��درك  النق�سام.  لإنهاء 
اأية  يجردها من ا�ستفرادها بالقرار ال�سيا�سي، وكما فتح كذلك حما�ض، ترف�ض 
وحتمل  فتح،  هو  واح��داً،  طرفًا  هناك  اأن  وتزعم  النق�سام«،  »طريف  اإىل  اإ�سارة 
لها  تو�سال  التي  والتوافقات  التفاقات  اإحباط  م�سوؤولية  فتح  حركة  حما�ض 
الرئي�ض  جلاأ  حيث  العامة،  النتخابات  لتنظيم  القاهرة،  ويف  اأنقرة،  يف  معًا، 
القد�ض. يف  تنظيمها  "اإ�رسائيل"  رف�ض  بذريعة  النتخابات  اإلغاء  اإىل  عبا�ض 
نار  على  الزيت  �سبت  �سور،  قرب  ال�سمايل،  برج  ح��وادث  اأن  يف  �سك  ول 
اخلالفات بني الطرفني، وامتد الحرتاب الإعالمي بينهما اإىل لبنان، حيث يتهم 
يدرك  الهيمنة على املخيمات، ويف وقت  بالعمل على  الآخر  الطرف  كل طرف 
اأحد باإمكانه الهيمنة على املخيمات يف لبنان، واأداء دور  اأن ل  فيه الطرفان، 
ال�سلطة، على غرار ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة، لأن ال�سيادة، اأوًل واأخراً، هي 
للدولة اللبنانية، واأن الالجئني يف املخيمات هم �سيوف على البلد، ولي�سوا على 
قطعة من اأر�ض فل�سطني، حتى يتنازعوا فيها على ال�سلطة. واإن دلَّ هذا النزاع 
الفل�سطيني،  الواقع  قراءة  يف  ه�سا�سة  على  يدل  فهو  �سيء،  على  الطرفني  بني 
املختلفة. باأبعادها  الوطنية  الروؤية  على  املحدودة  الفئوية  الروؤية  وتغليب 
العام،  ال��راأي  لك�سب  موقعه،  من  كل  الطرفان،  يتزاحم  نف�سه،  الوقت  يف 
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اإعمار،  اإعادة  من  القطاع،  على  الإ�رسائيلي 
واإعادة  القطرية،  املنحة  ا�ستمرار  و�سمان 
جتد  فلم  التحتية،  البنية  ترميم  اأو  بناء 
ت�سهره  القد�ض«  »�سيف  من  اأق��وى  هو  ما 
يف  اإل��ي��ه،  بالعودة  تهدد  منا�سبة،  كل  يف 
القد�ض،  مدينة  على  الحتالل  تطاول  حال 
الواقع  اأن  غر  املقد�سات.  وباقي  والأق�سى 
القد�ض  لتهويد  اإ�رسائيل  خمطط  اإن  يقول 
عليه  يدخل  ومل  عليه،  هو  ما  على  زال  ما 
لقتحامات  يتعر�ض  فالأق�سى  تغير.  اأي 
يف  يوؤدون  اليهود،  امل�ستوطنني  من  يومية 
باحاته ال�سلوات التلمودية، وعمليات القمع 
القد�ض،  ل�سكان  اأحيانًا(  )والقتل  اليومية 
وازع. اأي  ودون  ج��الف��ة،  بكل  تتوا�سل 
ظ��روف  اأن  ت���درك  حما�ض  اأن  �سك  ل 
القد�ض«،  و»�سيف  القد�ض«،  »حرب  ا�ستعال 
ل  ق��د  م��ع��ني،  �سيا�سي  �سياق  يف  ج���اءت 
توؤكد  الدلئل  كل  كانت  واإن  حرفيًا،  يتكرر 
انتفا�سة  على  مقبلة  الفل�سطينية  ال�سفة  اأن 
ينتظرها اجلميع. كما اأن على حركة حما�ض؛ 
مع  الرئي�سية  املواجهة  �ساحة  اأن  تدرك  اأن 
ولي�ض  الفل�سطينية،  ال�سفة  هي  الحتالل، 
يف  هي  الإ�رسائيلية  فالأطماع  غزة،  قطاع 
ال�سمود،  اإرادة  تقوي�ض  وخمطط  ال�سفة، 
ين�سب على ال�سفة، مقابل حماولة »تقييد« 
اقت�سادية  بتقدميات  القطاع،  يف  املقاومة 
قرار  للمواطنني، حتد من حرية  واجتماعية 
القتال عند املقاومة، مراعاة حلالة م�ستجدة.

الـــطـــرفـــني إىل  دعـــــــــوة 
وهي  الفل�سطينية  ال�سلطة  على  لذلك 
ع��ام��ًا  وت�ستقبل   ،2021 ال��ع��ام  ت��غ��ادر 
اتفاق  يف  ا�ستنقاعها  اأن  ت��درك  اأن  جديداً، 
حتت  مفاو�سات  على  وره��ان��ه��ا  اأو���س��ل��و، 
املتكررة،  ونداءاتها  الدولية«،  »الرباعية 
ا�ستجابة  اأي��ة  دون  ال���دويل،  املجتمع  اإىل 
لتطييب  وم��واق��ف  بيانات  ���س��وى  فعلية، 
اخل���اط���ر، و���س��م��ان ا���س��ت��م��رار ال���ه���دوء. 
اخليار  ه��ذا  اأن  ت��درك  اأن  ال�سلطة  على 
ل��ن ي��ق��ود ���س��وى اإىل م��زي��د م��ن اله���رتاء 
اأو����س���اع  ويف  ال�����س��ل��ط��ة،  اأو�����س����اع  يف 
جتد  كما  نف�سها،  فتح  جت��د  بحيث  ف��ت��ح، 
ل��ل��ن��زاع��ات  م��و���س��وع��ًا  نف�سها،  ال�سلطة 
لالحتالل. التفرغ  ح�ساب  على  الداخلية 
والأمر نف�سه، ب�ساأن حما�ض، التي عليها 
اأن تدرك اأن ال�سعارات الرنانة ل جتدي نفعًا، 
ال�سفوف،  الرجراجة، ل تعبئ  ال�سيا�سة  واأن 
واأن العتماد على ال�ساروخ وحده، لي�ض هو 
عمَّ  الذي  اجلماهري  النهو�ض  فلول  احلل، 
وال�ستات،  ال�48  واأرا�سي  )والقد�ض(  ال�سفة 
الذي  ال�سيا�سي  الغطاء  لل�ساروخ  توفر  ملا 
اأوج��ع  بطوليًا  دوراً  ي���وؤدي  اأن  م��ن  مكنه 
التعبئة  �رسوط  من  واأن  واأذله.  العدو  جي�ض 
اإنهاء  ال�سيا�سية الناجحة العمل اجلدي على 
واقعي،  ن�سايل  برنامج  وامتالك  النق�سام، 
)اإب��ري��ل(  ني�سان  وثيقة  اإىل  ال��ع��ودة  ميكن 
■ الرئي�سية  عنا�رسه  ل�ستخراج  2017؛ 

ــت وكـــالـــة الأونـــــــروا يف عني  ــازالـ مـ
"الإ�صرائيلي"،  الأمريكي  املهداف 
باعتبارها  و�صطبها،  انهائها  بغر�س 
وامللمو�س  احلــي،  التاريخي  ال�صاهد 
على نكبة ال�صعب العربي الفل�صطيني. 
فقد حاولت وا�صنطن )فرتة الرئي�س 
ترامب(  دونــالــد  ال�صابق  الأمــريــكــي 
عمل  انهاء  ال�صبل  وبكل  اأبــيــب،  وتــل 
انهاء ق�صية لجئي  وبالتايل  الوكالة، 
و�صورية  لبنان  يف  خا�صة  فل�صطيني، 
اأمام  الإ�صرتاطات  و�صع  اأو  والأردن، 
عملها، حني ربطت اإعادة دعمها املايل 
طلبت  ــراءات  اإجــ مبجموعة  للوكالة 
تعديل  منها  بها،  القيام  الوكالة  من 
خارطة  وا�صتبدال  التعليم،  مناهج 
كلمات  ــة  واإزالـ التاريخية،  فل�صطني 
وامل�صجد  ــتـــال  "الإحـ فيها  يــذكــر 
الأمنية".  واحلـــواجـــز  الأقــ�ــصــى 
عا�صمة  "القد�س  عبارة  وا�صتبدال 
مدينة  "القد�س  بعبارة  فل�صطني" 
عبارة  واإزالة  ال�صماوية"،  الديانات 
ــات الإحـــتـــال" ...الــــخ. ــرافـ "جـ
هي  الــــــدويل  ــمــع  املــجــت اإرادة  اإن 
الوليات  بالرغم من �صطوة  ال�صائدة 
املتحدة، فقد ف�صلت الوليات املتحدة 
الأخرين،  العقدين  خال  الأمريكية 
يف اإحالة عمل ومهام وكالة )اونروا( 
على التقاعد، واحالتها للدول اخلم�س 
الفل�صطينيني  لــاجــئــني  املــ�ــصــيــفــة 
)الأردن + لبنان + �صورية + ال�صلطة 
مع  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينية 

"االأونروا" ال�ساهد احلي والتاريخي على النكبة م�ستمرة 

واملجتمع الدويل ينت�سر لها

ــزة(.  ــاع غـ ــط الــقــد�ــس الــ�ــصــرقــيــة وق
ال�صهر  وخـــال  الــــدويل،  فاملجتمع 
املــا�ــصــي )تــ�ــصــوؤيــن الــثــاين/نــوفــمــرب 
2021(، ويف اجتماع موؤمتر التعهدات 
ــ�ــصــنــوي الــــذي انــعــقــد الــعــا�ــصــمــة  ال
يوم  وحتــديــدًا  بروك�صل،  البلجيكية 
 ،2021 الثاين/نوفمرب  ت�صرين   16
وا�صناد  بتاأييد  �صاحقة  باغلبية  جنح 
ــة اىل حني  ــال ــوك ال ا�ــصــتــمــرار عــمــل 
انتفاء ا�صباب وجودها بحق الاجئني 
القرار  وفــق  بــالــعــودة  الفل�صطينيني 
.1949 لــعــام   194 ــرقــم  ال ــي  الأممــ
الأمني العام لاأمم املتحدة )اأنطونيو 
عمل  ا�صتمرار  على  ــد  اأكَّ غوتريي�س( 
لل�صلوك  حـــاد  ــٍد  ــق ن ويف  الـــوكـــالـــة، 
الهادف  "الإ�صرائيلي"  الأمريكي 
فى  اأ�ــصــار  وقــد  الوكالة،  عمل  لإنــهــاء 
اأننا   "  : بقوله  املوؤمتر  امــام  كلمته 
متويل  نحو  طريق  اإيجاد  اإىل  بحاجة 
وم�صتدام  وكــاٍف  للتنبوؤ  قابلية  اأكــر 
اللتزامات  ــك   ذل وي�صمل  للوكالة، 
ــوات. اإنــنــا  ــن ــص ــ� ــيــة املـــتـــعـــددِة ال املــال
من  وحا�صم  عاجل  دعم  اإىل  بحاجة 
الأونـــروا  مقدرة  على  احلفاظ  اأجــل 
اإنني  كما  ــام.  ــع ال هــذا  العمل  على 
تكثيف  على  الأعــ�ــصــاء  الـــدول  اأحـــث 
املــدى  على  والت�صامن  اللــتــزامــات 
ــة �ــصــخــاء الــبــلــدان  الــطــويــل ومــواكــب
فل�صطني".  لجئي  ت�صت�صيف  التي 
فاملجتمع الدويل اأَكد باأغلبية �صاحقة 
على دعمه لوكالة الأونــروا يف موؤمتر 

التعهدات ال�صنوي، كما كانت اجلمعية 
ــاأمم املــتــحــدة يف دورتــهــا  الــعــامــة لـ
املنوطة  املهام  جــددت  قد  الأخـــرية، 
بالوكالة. ووزيرة اخلارجية ال�صويدية 
)اآن ليند( �صاركت يف رئا�صة املوؤمتر 
لــاأونــروا يف بروك�صل يف 16  الــدويل 
ت�صرين الثاين/نوفمرب 2021 مع وزير 
ال�صفدي،  اأميــن  الأردين  اخلارجية 
الأعــ�ــصــاء  ــــدول  ال ممثلي  وخــاطــبــت 
ويف  ال�صنوي،  املتعهدين  مــوؤمتــر  يف 
"جمتمع   : قــالــت  حــني  احلــ�ــصــور، 
بــالإقــرار  يتفق  الــدولــيــني  املــانــحــني 
والــدعــم  للتمويل  املــلــحــة  بــاحلــاجــة 
املتحدة  الأمم  لــوكــالــة  امل�صتدامني 
اأجل لجئي فل�صطني".  احليوية من 
لقد ناق�س موؤمتر بروك�صل، وهذا اأمر 
هام، وخال املوؤمتر، خطط لتحديث 
التي  التدابري  اإىل  بالإ�صافة  الوكالة، 
على  للمحافظة  اعــتــمــادهــا  �صيتم 
الإن�صانية  باملبادئ  ــروا  الأونـ التزام 
لاأمم املتحدة، و�صرورة وقف وبطء 
الــوفــاء بــالــوعــود املــالــيــة عــلــى مــدى 
وت�صريعها،  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
الــ�ــصــحــيــة  ــدمي اخلــــدمــــات  ــقـ تـ يف 
فل�صطني  لاجئي  املقدمة  والتعليمية 
يف اأقــالــيــم عــمــلــيــاتــهــا اجلــغــرافــيــة 
الأونــروا  وكالة  تقوم  حيث  اخلم�صة، 
وتعليمية  �صحية  خــدمــات  بت�صغيل 
اأخــرى  وخــدمــات  اجتماعية  وحماية 
مهمة يف ال�صفة الغربية، التي ت�صمل 
والأردن  ــزة  وغـ ال�صرقية،  الــقــد�ــس 

علي بدوان
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حوايل  تبلغ  �صنوية  مبيزانية  ولبنان  و�صورية 
الإ�صافية  التربعات  اإن  دولر.  مليون   800
دول  ثماين  اأعلنت  املــوؤمتــر،  اأعــمــال  وخــال 
اأع�صاء عن تربع اإجمايل تخطى 614 مليون 
دولر عرب اتفاقيات ُمتعددة ال�صنوات جديدة 
اإىل  �صنتني  من  متتد  ولــفــرتات  ُمتجددة  اأو 
خم�س �صنوات. واأعلن �صندوق عربي للتنمية 
لوكالة  دولر  مــلــيــون   18 بقيمة  تـــربع  عــن 
الاجئني  وت�صغيل  لإغــاثــة  املــتــحــدة  الأمم 
)الأونــروا(  الأدنــى  ال�صرق  يف  الفل�صطينيني 
 2021 لعام  الرئي�صية  ملواردها  دعما  وذلك 
وعام 2022. و�صيتم �صرف التربع الإجمايل 
البالغ 18 مليون دولر على �صرائح متعددة، 
جانب  اإىل   2021 عــام  يف  دولر  مايني   10
8 مايني دولر يف عام 2022. وعاوة على 
مببلغ  للتنمية  قــطــر  �ــصــنــدوق  تـــربع  ــك،  ذلـ
�صبعة مايني دولر لاأونروا دعما لربناجمه 
للطوارئ يف �صورية. و�صيغطي املعونة النقدية 
املهني  التدريب  وبرنامج  وال�صحة  والتعليم 
تــدهــور  مــع  �ــصــوريــة.  يف  فل�صطني  لــاجــئــي 
الجتماعية  والـــظـــروف  املعي�صي  الــو�ــصــع 
يف  فل�صطني  لاجيء  ال�صعبة  القت�صادية 
وانعدام  الفقر  م�صتويات  زيــادة  مع  �صورية، 
الغذائي  الأمـــن  تــراجــع  اأو  الــغــذائــي  الأمـــن 
الوقود  نق�س  على  عاوة  الأحــوال،  باأح�صن 
عــام. ب�صكٍل  الــطــاقــة  وحــوامــل  والــكــهــربــاء 
عملها  يف  م�صتمرة  الأونـــــروا  ــة  وكــال اإذًا، 
مناطق  يف  فل�صطني  لجئي  ملجتمع  وعطائها 
عملياتها اخلم�س، ولن ي�صتطيع اأحد الغاءها 
اأو احالتها على التقاعد، كما تريد وا�صنطن 
يحظى  ا�صتمرارها  مادام  الإحتال،   ودولة 
ُم�صتندًا  الوكالة  قيام  ومادام  دويل،  باجماٍع 
لقراٍر دويل، هو القرار الرقم 302 لعام 1949، 
وبالرتابط مع القرار الأممي الرقم 194 لعام 
الفل�صطينيني  الاجئني  القا�صي بحق   1949
الأجداد  اأر�س  الأ�صلي،  وطنهم  اىل  بالعودة 
والأباء التي �صردوا وجروا منها عام 1948. 
ع�صرات  اجتمعت  اإيـــاه،  الــدويل  املــوؤمتــر  يف 
ــدمي دعــــم �ــصــيــا�ــصــي  ــق ــت الــــــدول لــلــتــعــهــد ب
لإغـــاثـــة  املـــتـــحـــدة  الأمم  لـــوكـــالـــة  ومـــــايل 
ــغــيــل الـــاجـــئـــني الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني يف  ــ�ــص وت
ــى )الأونــــــروا(. هــذا املــوؤمتــر  ــ الــ�ــصــرق الأدن
احلــقــوق  "ا�صتدامة  ــوان  عــن حــمــل  الـــذي 
فل�صطني".  لــاجــئــي  الب�صرية  والتنمية 
لـــاأونـــروا )فيليب  الــعــام  املــفــو�ــس  واأ�ـــصـــار 
اىل:  املوؤمتر  انعقاد  على  تعليقًا  لزاريــنــي( 
"اإن موؤمتر اليوم يظهر مرة اأخرى اعرتاف 
املجتمع الدويل بالدور احليوي املُنقذ للحياة 
ال�صرق  اأنحاء  الأونــروا يف جميع  تلعبه  الذي 
الأو�صط"، م�صيفًا : "تاأتي هذه اللتزامات 

يف وقـــت حــيــوي حــيــث تــواجــه الــوكــالــة هجمات 
تقدمي  عــلــى  قــدرتــنــا  تــهــدد  مــتــزايــدة  �صيا�صية 
الب�صرية  التنمية  وخدمات  الإن�صانية  امل�صاعدات 
للمايني من لجئي فل�صطني. من غري املقبول اأن 
غياب  ظل  يف  ُمهددة  الاجئني  هوؤلء  حياة  تظل 
حل �صيا�صي دائم ملحنتهم. تقود اىل عودتهم اىل 
اليوم  امل�صاركني  اأثني على  اإنني  الأ�صلي،  وطنهم 
الدول  جميع  واأحــث  امل�صرتكة  جلهودنا  لدعمهم 
ب�صرعة".  املالية  بوعودها  الوفاء  على  املانحة 
وجـــاء يف الــبــيــان الــ�ــصــادر عــن اأعــمــال املــوؤمتــر 
نق�صًا  تواجه  ــروا  الأونـ تــزال  "ل   : بروك�صل  يف 
موظفيها  يرتك  مما  التمويل  يف  وكارثيًا  متكررًا 
معر�صني  تخدمهم  الذين  النا�س  من  واملايني 
ندعو  اإننا  الأ�صا�صية.  احتياجاتهم  لفقدان  ب�صدة 
التمويل  ــوذج  منـ ــاح  اإ�ــص اإىل  الـــدويل  املجتمع 
هذه  الأحــيــان  من  كثري  يف  خــذل  الــذي  الهيكلي 
ــاأمم املــتــحــدة من  الــوكــالــة احلــيــويــة الــتــابــعــة لـ
وتو�صيع  ال�صنوات،  متعدد  بتمويل  اللتزام  خال 
قاعدة املانحني، وتطوير اآليات متويل مبتكرة". 
ــَق واأكــــد عــلــى كــل مــا تــطــرقــنــا الــيــه،  ــَب ــصَ لــقــد �
ــيــري  ــام الـــ�ـــصـــابـــق لـــلـــوكـــالـــة )ب ــ ــع ــ ــس ال ــو�ـ ــفـ املـ
ال�صعب  مــع  مت�صامنًا  كــان  ــذي  الـ كــريــنــبــول(، 
يف  والــ�ــصــتــات  الــوطــن  يف  ولجــئــيــه  الفل�صطيني 
الأمريكية  الإدارة  عملت  حيث  ــطــوق،  ال دول 
: التايل  عليه  ون�صيف  موقعه،  من  ازاحته  على 
 لأول مرة يف تاريخ وكالة الأونروا املُمتد من العام 
بيري كرينبول  للوكالة  العام  املفو�س  ن�صر   ،1949
 ،2019/11/17 يوم  علينًا  بيانًا  ا�صتقالته،  بعد 
ونقلته  الإعـــام،  وو�صائل  ال�صحافة  على  وزعــه 
حيث  التايل،  اليوم  يف  العربي  القد�س  �صحيفة 
وبالتايل دفعه  اق�صائه،  "اأن حماولة   : فيه  قال 
عاقة  لها  �صيا�صية،  لأ�ــصــبــاب  مت  لاإ�صتقالة، 
اأ�ــصــار  ــذي  الـ ــل،  املــفــ�ــصّ بيانه  ويف  مبواقفه". 
"اأن املنظمة الدولية تعر�صت  بالدلئل والوقائع 
لأ�صباب  الوكالة  عــن  لإق�صائه  دولــيــة  ل�صغوط 
بيانه  يف  كرينبول  بيري  وقــال  بحتة".  �صيا�صية 
به  ت�صطلع  ــذي  ال الأ�صا�صي  الـــدور  "اأدركـــت   :
وهو  الفل�صطينيني،  الاجئني  نظر  يف  الأونـــروا 

حلق  ــذي  ال التاريخي  الظلم  على  احلــي  ال�صاهد  دور 
بهم 1948 والذي ي�صتمر حتى اليوم، مّما دفعني مراٍت 
عديدة اإىل ال�صعور باأنه ل بّد من رفع ال�صوت والتطرق 
الفل�صطينيني  الــاجــئــني  كــرامــة  حماية  مــو�ــصــوع  اإىل 
ا�صتمرار  �صرورة  اإىل  بالإ�صافة  حقوقهم،  عن  والدفاع 
رفعت  لهم.  الأ�صا�صية  واخلــدمــات  امل�صاعدات  تقدمي 
قطاع  على   2014 عــام  ــدوان  ع خــال  غــزة  ال�صوت يف 
غزة. ورفعت ال�صوت يف خميم الريموك ويف حلب حيث 
اخل�صارة  �صدمة  هناك  الفل�صطينيون  الاجئون  عا�س 
والنزوح من جديد. ورفعت ال�صوت يف برج الرباجنة ويف 
خميم عني احللوة حيث غياب الأفق لي�س اأمرًا �صيا�صيًا 
و�صخ�صيًا فح�صب، بل ج�صديًا اأي�صًا. ورفعت ال�صوت من 
جنني وبيت حلم واخلليل حيث ُحفرت يف نفو�س النا�س 
ال�صوت  ورفعت  جتاهلها.  يزداد  التي  الحتال  حقائُق 
الفل�صطينيني  الاجئني  لأطمئن  ال�صرقية  القد�س  من 
فالعمل  �صفارتها.  نقل  املتحدة  الــوليــات  اإعـــان  بعد 
الإن�صاين لي�س توزيع الغذاء واملواد الأخرى فح�صب. اإنه 
عمل يرت�صخ يف القانون الدويل". وك�صف بيري كرينبول 
حقيقة املوقف الأمريكي، حني قال : "نحن ندرك جميعًا 
املناخ الذي تعمل فيه وكالة الأونروا يف العامني املا�صيني. 
الوليات املتحدة بقطع مبلغ 300 مليون  لقد كان لقرار 
بتقوي�س  يتمّثل  وا�صحًا  هدفًا   2018 عام  اأمريكي  دولر 
وجــود  على  والق�صاء  الفل�صطينيني  الاجئني  ق�صية 
قــرارات  بف�صل  املخطط  ذلــك  ف�صل  وعندما  ــروا.  الأونـ
التي  الداخلية  التوفري  واإجــــراءات  احلا�صمة  الإدارة 
ال�صتثنائية  بثمن(  تقدر  ل  )الكرامة  وحملة  اتخذناها 
هجماٍت  اإىل  مبا�صرًة  الهجمات  حتّولت  اأطلقناها،  التي 
�صيا�صية، واأ�صبح الأمُر جلّيًا هذا العام، عندما خاطبت 
الردود  فجاءت   .2019 اأيار/مايو   22 يف  الأمــن  جمل�س 
يف  الأع�صاء.  الــدول  من  دولة  ع�صر  اربعة  من  الداعمة 
وكالة  �صد  هجومًا  املتحدة  الوليات  مبعوث  �صّن  حني 
له  مثيًا  تاريخه  يف  الأمــن  جمل�س  ي�صهد  مل  الأونـــروا 
ودح�صت  غــزة،  من  خاطبتهم  اإن�صانية.  منظمة  �صّد 
مبعوث  من  كــّل  قّدمه  وادعـــاء  نقطٍة  كل  �ــصــارٍم  ب�صكٍل 
نيويورك.  لإ�صرائيل يف  الدائم  واملمثل  املتحدة  الوليات 
وكان جلّيًا اأّن ما قمُت به لن ميّر دون دفع الثمن. فرفُع 
والتهكم  ال�صيا�صية  للم�صالح  الإذعــان  ورف�ُس  ال�صوت 
غالبًا ما يوؤدون اإىل حماولت لإ�صكات ال�صوت املرفوع.
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بّسام علّيان*

    اإن "اتفاق الإطار" املربم بني وكالة غوث وت�سغيل 
الأمريكية،  والإدارة  "الأون��روا"  الفل�سطينيني  الالجئني 
"�رسوطا  يت�سمن  وال����ذي  2021؛  مت���وز  يف  امل��وق��ع 
املقدمة،  اخل��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدين  على  �سيا�سية" 
تتيح  وا�سرتاطات  التزامات  "الأونروا"  ال���  على  يفر�ض 
لوا�سنطن التدخل يف عمل "هيئة دولية اأن�سئت بالأ�سا�ض 
مدنهم  اإىل  عودتهم  حني  اإىل  الالجئني  خدمة  اأج��ل  من 
اأن  اإىل  اإ�سافة  ق�رسا؛  عنها  هجروا  التي  وبلداتهم  وقراهم 
الفل�سطينيني،  لالجئني  املقدمة  باخلدمات  مي�ض  التفاق 
على  احلفاظ  بدعوى  الفل�سطيني،  واملنهاج  واملوظفني، 
والكراهية،  العنف  على  التحري�ض  وعدم  احلياد  مبادئ 
حيث ي�سمل التدخل يف املناهج الدرا�سية �سمن ما ُيعرَف 
مبفهوم احليادية، اإذ �سُتحذف الكثر من امل�سطلحات التي 
تتعلق بالرتاث الإ�سالمي والوطني الفل�سطيني، واملوا�سيع 
التي  والآيات  املحتلة عام 1948  املدن  واأ�سماء  الوطنية 
عزم  على  ا  اأي�سً واتفقتا  اليهود.  وعن  اجلهاد  عن  تتحدث 
ال�ستمرار يف دمج  والأونروا  الأمركية  املتحدة  الوليات 
النزاعات  وحل  الإن�سان،  بحقوق  اخلا�سة  الإغناء  مواد 
ل��الأون��روا،  التابعة  الدرا�سية  الف�سول  يف  والت�سامح 
الوكالة.  حيادية  لدعم  الأون��روا  موظفي  ون�رس  وتدريب 
املتحدة  الوليات  تت�سارك  اأن  التفاقية،  ون�ست      
"لن  بالإرهاب،  التهديد  ب�ساأن  خماوفهما  يف  والأون��روا 
اأية م�ساهمات اإىل "الأونروا" اإل  تقدم الوليات املتحدة 
ب�رسط اأن تتخذ "الأونروا" جميع التدابر املمكنة ل�سمان 
املتحدة؛  الوليات  م�ساهمة  من  جزء  اأي  ا�ستخدام  عدم 
ع�سكريًا  تدريبًا  يتلقى  لج��ئ  اأي  اإىل  امل�ساعدة  لتقدمي 
اأخرى  اأي منظمة  اأو  الفل�سطيني  التحرير  كع�سو يف جي�ض 
من نوع الفدائيني اأو قد �سارك يف اأي عمل اإرهابي"، حيث 
)اأ( املوظفني  "الإطار" متطلبات احلياد لكل من:  ل  يف�سّ
والعاملني مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية ب�ساأن ا�ستخدام 
)ج(  الأون��روا،  مرافق  )ب(  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
الأون��روا  لعمليات  الأخ��رى  اجلوانب  )د(  الأون��روا،  اأ�سول 
مثل املانحني وال�رسكاء، كما ين�ض على ان تقوم الأونروا 
اأ�سهر  ثالثة  كل  املالية  واملعلومات  امليزانيات  بتحميل 
الدولية.  باملعونة  اخلا�سة  �سفافية  مبادرة  موقع  على 
لالجئني  البيومرتي  الت�سجيل  تنفيذ  على  ن�ست  كما 
الغربية  وال�سفة  و�سورية  ولبنان  الأردن  الفل�سطينيني يف 
واملق�سود   (  2022 ع��ام  نهاية  بحلول  غ��زة  وق��ط��اع 
ببيانات الالجئ البيومرتية: بطاقة التعريف اخلا�سة بكل 
وحمطاتها  حياته  تفا�سيل  وكل  �سورته  وت�سمل  لجئ 
واخلريطة  ال��الج��ئ  بيانات  و  خ�سو�سيات  مت�سمنة 
الالجئ  لهذا  ميكن  اأخرى  واأمور  وب�سمته  للوجه  الرقمية 
يت�سمن  اأن��ه  اأي  ن�رسها(.  اأو  عنها  الإف�ساح  يريد  ل  اأن 
الالجئني. ملف  لإن��ه��اء  يهدف  وم��ذل��ة،  خطرة  �رسوطا 
الإطار" كما ي�سمى؛ جاء �سمن  " التفاق       وهذا 
�سعبنا  ق�سية  ل�رسب  احلثيثة  الأم��رك��ي��ة  امل��ح��اولت 
الأون��روا  متويل  وقف  عرب  الالجئني  وق�سية  الفل�سطيني، 
جتديد  وعدم  م�ساهمات،  لها  تقدم  التي  الدول  وحماربة 
م�ساهمة  تنظيم  بحجة  ج��اء  الت��ف��اق  ه��ذا  ثم  وليتها، 
املحاولت  ه��ذه  ا�ستّدت  قد  وكانت  لالجئني.  م�رسوطة 
دونالد  ال�سابق  الأمركي  الرئي�ض  اأعلن  حينما  الأمركية 
بنحو  واملقدَّر  ا،  كليًّ لها  �ض  املخ�سَّ التمويل  وقف  ترامب 
املنظمة  اأدخل  ما  عام 2018،  ا  �سنويًّ دولر  مليون   360
على  �سلًبا  اأّث���رت  معهودة  غر  مالية  اأزم��ة  يف  الأمم��ي��ة 

اخلدمات  من  ي�ستفيدون  ال��ذي  الفل�سطينيني،  الالجئني 
تلقى  من  باًتا  منًعا  مينع  حيث  الأون���روا،  تقدمها  التي 
فل�سطيني  ف�سيل  يف  امل�ساركة  اأو  ع�سكري  تدريب  اأي 
جي�ض  يف  تدريبات  تلقى  اأو  �سابًقا،  اعتقل  قد  ك��ان  اأو 
الوكالة،  خدمات  تلقي  من  مينع  الفل�سطيني،  التحرير 
الإره��اب. عنوان  حتت  الأمركية  الإدارة  تدرجهم  حيث 
يتدّخل املوظفون  باأل  تلتزم  الأون��روا  اأن        يعني 
التي  ال�سيا�سية  امللفات  يف  الوكالة  من  واملنتفعون 
هوؤلء  مالحقة  يتمَّ  واأن  الفل�سطينية،  بالق�سية  تتعلق 
وهو  الوطنية،  انتماءاتهم  ح��ول  واملنتفعني  املوظفني 
اأن  رغ��م  ه���وؤلء،  ل��دى  الوطنية  ال���روح  تفريغ  يعني  م��ا 
اأن  اأي  �سيا�سية.  ق�سية  هي  بالأ�سا�ض  الالجئني  ق�سية 
متويل  اأجل  من  ال�سيا�سي  البتزاز  متار�ض  التفاقية  هذه 
م�رسوط �سيا�سًيا، وذلك على الرغم من اأن الوكالة موؤ�س�سة 
املايل  والدعم  املعونات  وتقدمي  املتحدة،  ل��الأمم  تابعة 
�سيا�سية  ا�سرتاطات  باأي  ربطها  يتم  اأن  دون  حر،  طوعي 
خمالف  التفاق  اأن  كما  الدعم.  تقدمي  تريد  دولة  اأي  من 
الأممي  بالقرار  تاأ�س�ست  التي  الغوث  وكالة  له  ملا وجدت 
الذين  الفل�سطينيني  الالجئني  م�ساعدة  اأج��ل  من   ،302
بيوتهم  ع��ن  الق�رسي  تهجرهم  نتيجة  لجئني  ب��ات��وا 
الدينية  اأو  ال�سيا�سية  مباهيتهم  التدخل  دون  واأرا�سيهم؛ 
والفكرية. الأيديولوجية  انتماءاتهم  اأو  التعليمية  اأو 
       ويت�سح من هذا التفاق بني الإدارة الأمركية 
موؤ�س�سة  من  ور�سوخ  اإذعان  اتفاق  اأنه  الأون��روا؛  ووكالة 
باتت  احل��ال  هذه  ويف  حيادية.  تكون  اأن  ينبغي  دولية 
تابعة  ولي�ست  الأمركية،  الإدارية  املوؤ�س�سات  من  واحدة 
على  م�سلط  �سيف  اإىل  الأون���روا  ويحول  املتحدة.  ل��الأمم 
وا�سنطن  وحتاول  هويتهم.   من  لإخراجهم  الفل�سطينيني 
اإطار  اتفاقيات  لعقد  املانحة  ال��دول  بقية  على  ال�سغط 
وجود  توؤّكد  حديثة  ت�رسيبات  هناك  اأن  �سيما  ل  مماثلة، 
ما  م�سابه،  اإط���ار  ات��ف��اق  لعقد  الأوروب����ي  ل��الحت��اد  نية 
امل�ستقبل،  يف  اأخرى  اإطار  اتفاقيات  اأمام  الباب  �سيفتح 
وبذلك يتم ا�ستهداف ق�سية الالجئني و�سطب حق العودة.
لجئون  هم  واملوظفون  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن       
فل�سطينيون، يرف�سون التمويل امل�رسوط والتنازلت ذات 
ول  ي�ستطيع  ل  الفل�سطيني  فالالجيء  ال�سيا�سي،  الُبعد 
وممار�سات  نر  حتت  يعي�ض  وهو  باحلياد  اللتزام  يقدر 
لعتداء  يتعر�ض  اأن  املمكن  وم��ن  التع�سفية،  الحتالل 
املوظف  وكذلك  ق�سف؟  اأو  ع��دوان  اأي  يف  الحتالل  من 
كما  معاناته.  ويعي�ض  الفل�سطيني  ال�سعب  من  جزء  هو 
يعاين  بال�ستات  يعي�ض  ال��ذي  الفل�سطيني  ال��الج��يء  اأن 
وم��رارة  ال�ستقرار  ع��دم  م��ن  وي��ع��اين  الغربة،  ظلم  م��ن 
ال��دول  يف  الوطنية  هويته  تغييب  من  ويعاين  الت�رسد؛ 
له وطن وهوية. ولي�ض كمواطن  ت�ست�سيفه كالجيء  التي 
ل��الأمم  تابعة  وك��ال��ة  "الأون�����روا"  اأن  وي��ذك��ر       
ال�سادر   302 الأمم��ي  ال��ق��رار  مبوجب  اأن�سئت  املتحدة 
بتقدمي  تفوي�سها  ومت  1949؛  عام  العامة  اجلمعية  عن 
اأر�ض  امل�ساعدة واحلماية حلوايل 5.7 ماليني لجئ من 
عملياتها  مناطق  يف  حاليا  لديها  م�سجلني  فل�سطني 
وخميمات  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  وه��ي:  اخلم�ض، 
التعليم  على  خدماتها  وت�ستمل  والأردن.  و�سورية  لبنان 
والرعاية ال�سحية والإغاثة واخلدمات الجتماعية والبنية 
التحتية وحت�سني املخيمات واحلماية والإقرا�ض ال�سغر.
*ك����ات����ب اج���ت���م���اع���ي وب����اح����ث ���س��ي��ا���س��ي.

اخلم�ض،  عملياتها  مناطق  يف  لالجئني  املقدَّمة  خدماتها 
يف كل من غزة وال�سفة الغربية والأردن و�سورية ولبنان.      
ال�سنوات  خ��الل  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  وتواجه 
املتحدة  ال��ولي��ات  تقودها  ت�سفية  حم��اولت  الأخ���رة 
الأمركية و"دولة الحتالل"، ا�ستملت خطًطا كان اأبرزها 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  ا�ستهداف 
"الأونروا" ال�ساهدة على نكبة الفل�سطينيني عام 1948.
ال�سيا�سي للوكالة،      وي�ستهدف هذا التفاق البتزاز 
لتطبيق  وي�سعى  الالجئني،  ق�سية  ت�سفية  اإىل  ويهدف 
روؤية اإدارة ترامب ال�سابقة )من حيث تعريف الالجئ باأنه 
ال�سخ�ض الذي ولد قبل عام 1948، وهم عددهم ل يتخطى 
األف امل�سجلني  األف فل�سطيني، ولي�ض 5 مليون و700   40
األ يورث اللجوء واقت�سار الق�سية على  حالًيا، حيث تريد 
واأعمارهم  الالجئني  ه��وؤلء  من  احلياة  على  تبقى  من 
باإنهائهم  كفيل  وال��زم��ن  ع��اًم��ا،   80 ال���  الآن  تتخطى 
عن  الالجئ  �سفة  ونفي  الالجئني؛  ق�سية  من  والتخل�ض 
مبن  الالجئني  يعرف  التفاق  اأن  كما   .) والأحفاد  الأبناء 
لهم،  بطاقات  ا�ستخراج  ويتم  فقط،  املالجئ  يف  يعي�سون 
الالجئني املوجودين يف اخلارج ول  وبالتايل ي�سطب كل 
يعي�سون يف املخيمات من �سجل وكالة الأونروا. فالإدارة 
جوهر  باعتباره  الالجئني  ملف  ت�سفية  تريد  الأمركية 
وتهجر  النكبة،  على  احلي  وال�ساهد  الفل�سطينية،  الق�سية 
عودة  بحق  القا�سي  للقرار)194(  خالفا  ق�رًسا،  املاليني 
الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم. وذلك من خالل ابتزاز 
"ال�ستقرار املايل امل�ستدام". فالتفاق  مايل حتت حجة 
يت�سمن ا�سرتاطات �سيا�سية تفتح جمال لتدخل اأمريكا بكل 
تفا�سيل عمل الأونروا، حيث ي�سرتط التفاق تقدمي تقارير 
مالية واأمنية كل ربع �سنة، لالطالع على كل تفا�سيل عمل 
الوكالة، من اأين ياأتيها الأموال واأين تذهب. ويحول الوكالة 
اإىل اأداة �سيا�سية واأمنية يف يد الوليات املتحدة الأمركية.
وما  باملوظفني  تتعلق  ب��ن��وًدا  الت��ف��اق  ويت�سمن 
وجهة  من  تعني  التي  احليادية"؛  "�سمان  ب��  �سمي 
ال�سخ�ض  ان�سالخ  الأم��رك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات  نظر 
ووطنه،  وو�سعه  وتاريخه  جغرافيته  عن  الفل�سطيني 
حتت  الفل�سطينية،  الوطنية  بهويته  �سلة  اأي  له  يكون  واأل 
من  والف�سل  املحا�سبة  واحتمالية  امل�سوؤولية  طائلة 
جمتمع  حيادية  �سمان  التفاق  يت�سمن  وكذلك،  وظيفته. 

قراءة في »اتفاق اإلطار« بين 
األونروا والواليات المتحدة
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بينيت  نفتايل  ال�صرائيلي  الـــوزراء  رئي�س  قــال   
املا�صي؛  الــثــاين  ت�صرين  �صهر  يف  القاها  كلمة  يف 
الإقليمي  والتطوير  لاقت�صاد  اجلــولن  موؤمتر  يف 
ري�صون" :"بعد  "ميكور  �صحيفة  تــرعــاه  ــذي  الـ
حكومية  جل�صة  هنا  �صنعقد  الآن  من  اأ�صابيع  �صتة 
له�صبة  وطنية  خطة  على  خالها  �صن�صادق  حيث 
امل�صاعفة  ثم  امل�صاعفة،  ويتمثل هدفنا يف  اجلولن. 
اأن  والثابت  اجلولن".  ه�صبة  �صكان  لعدد  جمددا، 
وا�صرتاتيجية  مائية  اأهمية  املحتل  ال�صوري  للجولن 
الأكــرب  الق�صم  احتلت  ولــهــذا  لإ�ــصــرائــيــل؛  بالن�صبة 
يــونــيــو 1967. ــران/  ــزيـ ــن حـ مــنــهــا يف اخلــامــ�ــس م

سلسلة تهويدية متالحقة
خطوات  ت�صريع  عن  بينيت  نفتايل  حديث  قبل 
رئي�س  حكومة  كانت  املحتل؛  ال�صوري  اجلولن  تهويد 
قبل  �صادقت  قد  نتنياهو  بنيامني  ال�صابق  الـــوزراء 
تهدف  الذي  املراوح"  "م�صروع  تنفيذ  على  رحيله، 
�صركة "اإنرجيك�س" لإقامته على الأرا�صي الزراعية 
جمدل  قــرى  حميط  ويف  اجلـــولن  لأهـــايل  التابعة 
اإقامة  على  امل�صروع  وين�س  وبقعاثا،  م�صعدة  �صم�س، 
دومن   )4500( تــعــادل  م�صاحة  فــوق  مــروحــة   )35(
والهدف  املحتل،  ال�صوري  اجلـــولن  بقرى  حميطة 
الطاقة  توليد مزيد من  الهوائية  العنفات  اإن�صاء  من 
املتنامية.  "اإ�صرائيل"  حاجات  ل�صد  الكهربائية 
ــراوح �ــصــمــن �ــصــيــا�ــصــات  ــ ــ ــروع امل ــص ــدرج مــ� ــنـ ويـ
الطبيعية  اجلــولن  مــوارد  ا�صتغال  يف  "اإ�صرائيل" 
عليهم  الت�صييق  بــغــر�ــس  مــنــهــا  اأهــلــهــا  وحـــرمـــان 
وتهجريهم يف نهاية املطاف. �صيجعل م�صروع املراوح 
اأر�صهم  يف  اجلولنيني  املزارعني  عمَل  الإ�صرائيلي 
م�صتحيًا خال �صنوات اإقامة املراوح، حيث �صتوؤدي 
حركة ال�صاحنات والآلّيات املطلوبة لنقل اأج�صاٍم يفوق 
اإ�صرار ج�صيمة بالأ�صجار  طولها الـ )100( مرت اإىل 
�صل�ٍس  ب�صكٍل  ممكنًة  حركتها  تكون  لن  اإذ  والأر�ــس، 
بني الأرا�صي، ف�صًا عن الأ�صرار ال�صحية والبيئية 
اإنــ�ــصــاء  بــعــد  ــولن  قـــرى اجلــ بــاأهــايل  الــتــي �صتلحق 
املراوح، كما �صتعر�س املراوح الهوائية احلياة الربية 
للخطر، مما يت�صبب بانقرا�س  اأ�صناف عديدة من. 
والأخطر من ذلك اأنه �صتتم م�صادرة م�صاحات 
ملرور  وتو�صيعها  الطرق  ل�صق  الأرا�ــصــي  من  �صا�صعة 
املــ�ــصــروع.  لتنفيذ  ال�صخمة  والآلـــيـــات  ال�صاحنات 
خطري  اأثـــر  الإ�ــصــرائــيــلــي  ــراوح  ــ امل ملــ�ــصــروع  و�صيكون 
رئي�صي  ب�صكل  يعملون  الذين  اجلــولن  اأهــايل  على 
و�صتتحول  �صيرتاجع،  الــذي  الــزراعــي  الن�صاط  يف 
الأرا�صي امل�صادرة اإىل مناطق �صناعّيٍة تتحكم فيها 
الإ�صرائيلي.  �صركاُت عقارية تدار من قبل الحتال 
"اإ�صرائيل"  ت�صعى  ــزمــن  ال مــع  ت�صابق  ويف 
الأمــريــكــي  الرئي�س  اإدارة  ــرتاف  اعـ ا�صتغال  اإىل 

املحتلة،  اجلــولن  ه�صبة  على  الإ�صرائيلية  بال�صيادة  ترامب 
بكافة  املحتلة  اله�صبة  اأرا�ــصــي  مــن  املــزيــد  مــ�ــصــادرة  اإىل 
الــهــوائــيــة لتحقيق رزمــة  ــراوح  ــ امل اإنــ�ــصــاء  الــو�ــصــائــل ومــنــهــا 
ــولن  اأهـــــداف، ويف املــقــدمــة مــنــهــا حمــا�ــصــرة اأهــــايل اجلـ
الهجرة.  اإىل  لدفعهم  اأرا�صيهم  وم�صادرة  عليهم  والت�صييق 

حق القوة لفرض األمر الواقع
اإ�صرائيل  لحتال  ال�صابقة  ترامب  اإدارة  �صرعنة  بعد 
للجولن ال�صوري املحتل، ف�صًا عن تاأكيد اإدارة بايدن دعمها 
لتنفيذ  اخلــطــوات  لفــت  ب�صكل  تت�صارع  لإ�صرائيل،  املطلق 
ال�صورية  اله�صبة  يف  التهويدية  ال�صتيطانية  املخططات 
الوزراء  رئي�س  حكومة  اأعدتها  التي  اخلطة  وخا�صة  املحتلة؛ 
نفتايل  حكومة  وتاليًا  نتنياهو  بنيامني  ال�صابق   الإ�صرائيلي 
و�صوًل  باجلولن،  ال�صتيطان  لتن�صيط  توؤ�ص�س  التي  بينيت 
لإقامة ثاثني األف وحدة �صكنية يف امل�صتوطنات الإ�صرائيلية 
مدينة  �صكان  عــدد  زيــادة  بغر�س  الأرا�ــصــي،  اأخ�صب  على 
"كات�صرين" ال�صتيطانية يف اجلولن املحتل ثاثة اأ�صعاف، 
القريب.  امل�صتقبل  كبريتني يف  م�صتوطنتني  اإقامة  عن  ف�صا 
يف  التهويدية  الإ�صرائيلية  ال�صتيطانية  الن�صاطات  اأدت 
م�صتوطنة   )33( اإن�صاء  اإىل  املحتلة  املحتل  ال�صوري  اجلولن 
األف   )25( فيها  ويرتكز   ،2021 احلــايل  العام  بداية  حتى 
م�صتوطن اإ�صرائيلي، يف مقابل نحو ع�صرين األف مواطن عربي 
املحتل. اجلــولن  يف  �صورية  قرى  �صت  يف  اأر�صهم  يف  �صوري 
 وهناك خطة اإ�صرائيلية جاذبة، اأطلق عليها ا�صم "نيتو 
غولن"، وغايتها زيادة عدد امل�صتوطنني لي�صل اإىل )100( 
اجلــولن،  يف  لإ�صكانهم   ،2028 عــام  بحلول  م�صتوطن  األــف 
الأرا�صي  اأ�صعار  وتخفي�س  �صريبية  ت�صهيات  تقدمي  و�صيتم 
وتقدمي خمتلف اأنواع اخلدمات وو�صائل الرفاهية، بغية ت�صجيع 

امل�صتوطنني على ال�صكن يف اجلولن ال�صوري املحتل. واأعدت 
وزارة ال�صتيطان الإ�صرائيلية اأخريًا خطة لت�صجيع ال�صتيطان 
ال�صتيطانية  الوحدات  اآلف  بناء ع�صرات  فيها، من خال 
 .2048 بحلول  يــهــودي  م�صتوطن  مليون  ــع  رب ل�صتيعاب 
الإ�ــصــرائــيــلــيــة  ال�ــصــتــيــطــانــيــة  الــنــ�ــصــاطــات  اأدت  وقـــد 
 )33( اإن�صاء  اإىل  املحتل  ال�صوري  اجلــولن  يف  التهويدية 
فيها  ويرتكز   ،2021 احلــايل  العام  بداية  حتى  م�صتوطنة 
ع�صرين  نحو  مقابل  يف  اإ�صرائيلي،  م�صتوطن  األــف   )25(
�صورية  قرى  �صت  اأر�صهم يف  �صوري يف  مواطن عربي  األف 
اجلــولن  من  "اإ�صرائيل"  وت�صتجر  املحتل.  اجلــولن  يف 
�صنويا،  املياه  من  ب  مكعَّ مرت  مليون   )600( نحو  املحتل 
"اإ�صرائيل" املائية  متثل نحو ثاثني يف املائة من حاجات 
جهة  من  ال�صكانية  الزيادة  بفعل  بالنمو  الآخــذة  ال�صنوية 
اأخــرى. جهة  من  العامل  دول  من  يهود  مهاجرين  وجــذب 
لحــتــال  اأمــريــكــا  قــبــل  مــن  ال�ــصــتــيــطــان  �صرعنة  اإن 
خمططات  وت�صارع  املحتل،  ال�صوري  "اإ�صرائيل "اجلولن 
بينيت  نفتايل  ومنها خمطط  لتهويد اجلولن  "اإ�صرائيل" 
اإن�صاء مراوح  البدء يف  وكذلك  امل�صتوطنني،  مل�صاعفة عدد 
تعترب  اأهلها؛  وطرد  اجلــولن  اأهــايل  على  للت�صييق  هوائية 
منها  املقدمة  ويف  الــدولــيــة،  لــلــقــرارات  منافية  مبجملها 
بــالإجــمــاع يف  ــذي اتخذ  ال الأمـــن رقــم 497،  قــرار جمل�س 
والــذي   ،1981 دي�صمرب  الأول/  كانون  من  ع�صر  ال�صابع 
يدعو اإ�صرائيل اإىل اإلغاء �صم اجلولن، بحكم الأمر الواقع 
"اإ�صرائيل"  قــرار  بــاأن  الوقت  ذات  يف  ويوؤكد  التهويدي، 
وباطل  لٍغ  اجلــولن  يف  واإدارتــهــا  ووليتها  قوانينها  فر�س 
الإ�صرائيلية  القوة  اإنها حق  دويل؛  قانوين  اأثر  اأي  له  ولي�س 
ــغــرب يف مــواجــهــة قـــوة احلـــق الــعــربــي. املــدعــومــة مــن ال
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سحر عيسى الوهيبي*

     ارتكب جنود الحتال ال�صهيوين 
جرائم حرب تق�صعّر لها الأبدان يف حرب 
يندى  مذابح  راأ�صها  وعلى   1948 النكبة 
وقرى  بلدات  لتحتل  الإن�صانية،  جبني  لها 
اجلليل  يف  مبـــجـــازر  وتـــقـــوم  فل�صطينية 
هي  املجازر  تلك  واأ�صهر  وغريها،  والنقب 
الــدواميــة  ويف  الــقــد�ــس  ــرب  ق يا�صني  ــر  دي
والــربج  ومــريون  و�صالح  والرينة  واحلولة 
جزء  وهــي  وال�صف�صاف،  الــكــروم  وجمــد 
جلي�س  الااإن�صانية  الهمجية  العملية  من 
ــخ هــذا  ــاريـ تـ ــهــيــوين، ويف  ــ�ــص ال الــكــيــان 
اأجندته  امتاأت  الذي  الغا�صب  الحتال 
ــحــوم فـــوق بــلــداتــنــا  ــود ي ــصـ ــراب اأ�ـ ــ عـــن غ
ــذخــرية واملـــزرعـــة التي  يف املــتــلــى وتــلــة ال
نظامية. عربية  جيو�س  اأي�صًا  فيها  تقاتلت 
بــاآذانــنــا  ينعق  ــغــراب  ال ــذا  ه زال  ول 
ون�صائنا  �صيوخنا  �ــصــوت  ن�صمع  ونــحــن 
الع�صكريني  قادتهم  وتنبيهات  واأطفالنا، 
املخابرات  عنا�صر  لإثــقــال  داعــي  ل  بــاأن 
بالقتل  لهم  ال�صماح  اأي  اآخــريــن،  باأ�صرى 
ــاء  ــن ــري مـــن الــقــتــل بــعــد جتــمــيــع اأب ــكــث وال
بالقذائف،  ورميهم  كبري  بيت  يف  البلدة 
اأو  جماعيًا  اإعدامًا  لإعدامهم  القنابل  اأو 
يلقون  ثــم  كبرية  حفرة  يحفرون  جعلهم 
فيها  ودفنهم  بالر�صا�س  وقتلهم  فيها  بهم 
ا�صت�صلم  من  حتى  اأحياء،  دفنهم  واأحيانًا 
امل�صري،  نف�س  حلقه  البي�صاء  الراية  ورفع 
الغت�صاب  مــن  ت�صلم  مل  الــنــ�ــصــاء  حــتــى 
روؤو�صهم  ته�صيم  مــن  ــال  والأطــف العنيف 
بــالــبــنــادق والــعــ�ــصــي، واأ�ــصــف اإىل ذلــك 
املهّجرين  الفل�صطينيني  املواطنني  �صرقة 
منهم. ــهــم  وجمــوهــرات اأمــوالــهــم  واأخــــذ 
ويغطونه  ما�صيهم  من  يتهربون  هم   
باحلجج الكاذبة وخا�صة مب�صمى "اجلي�س 
هذه  فهل  العامل"،  يف  اأخــاقــيــة  الأكـــر 
الـــزمـــرة مـــن �ــصــنــف الــبــ�ــصــر؟ هـــل تقبل 
من  خــرجــوا  اأم  ــوؤلء؟  هـ ببقاء  الإن�صانية 
لع�صابات  ي�صمح  الذي  املطلق  الدعم  هذا 
الــهــاغــانــا والــ�ــصــتــرين وخــا�ــصــة زبــانــيــة 
و�صعب  اأر�ــس  ملحو  الثانية  العاملية  احلرب 
الأر�س  يف  م�صّردين  وزرع  عنوًة،  وح�صارة 

اجلرائم ال�صهيونية ودوافعها العن�صرية 

فمهم  فمن  الإمــربيــالــيــة  خمطط  يــلــّبــون 
لأول  راز  اآدم  ــوؤرخ  امل ك�صف  فقد  اأدينهم، 
احلكومة  جل�صات  يف  دارت  اأحاديث  مرة 
حرب  يف  الحتال  جي�س  ب�صلوك  وعنيت 
1948 ، بع�س وزرائهم اأعربوا عن �صدمة 
وهم  امل�صوؤولني  مبعاقبة  وطالبوا  حقيقية 
ــوزراء ووزيـــر الــدفــاع دافــيــد بن  ــ ال رئي�س 
الأخري حتدث بغري ما يرى  لكن  غوريون، 
اأمام احل�صور، طبعًا اأراد اأن يحقق هدفه 
غــّطــى على اجلي�س  الـــذي  وهــو  ورغــبــاتــه 
ملحا�صبة  حقيقيًا  عمليًا  حتقيقًا  ومــنــع 
العط�صى  ــني  ــدمــوي ال املــجــرمــني  ــئـــك  اأولـ
و�صرقة  والــدم  والتهجري  والرتحيل  للقتل 
"اأر�س  باأّنها  كذبتهم  لتحقيق  الأرا�ــصــي 
اأُحــ�ــصــروا  مــن  يقنعوا  كــي  �صعب"،  بــا 
م�صتوطنون  املـــهـــزوزة،  ــتــهــم  دول لــبــنــاء 
الفل�صطينيني  وكــروم  مزروعات  يخّربون 
ــات يف  ــرابـ ــطـ ــصـ ــب وا�ـ ــخــري ويـــحـــدثـــون ت
ــام وهــذه  ــع ــون بـــالأمـــن ال الــقــد�ــس وميــ�ــصّ
ال�صرطة  "لنت�صار  اجلـــاهـــزة،  احلــّجــة 
اإحياء  اأجــل  من  خمرّبيهم"  مع  للتعاون 
بيوت  وهدم  وقتل  و�صرب  اعتقالت  حفلة 
عملهم  عن  عاملني  واإيقاف  اأرزاق  وقطع 
اقت�صادهم  �صرب  بغية  "اإ�صرائيل"  يف 
تدوم  وال�صروب  الأحــوال  وهذه  وحياتهم، 
عن  اليهود  يت�صاءل  هل  الآن.  اإىل  وتــدوم 
والعن�صرية  الااإن�صانية  والأعمال  املجازر 
على  للح�صول  با�صمهم  اأقــيــمــت  ــي   ــت ال
دولـــــة زائـــفـــة ُتـــقـــام عــلــى الــعــنــ�ــصــريــة 
خمتار؟. اأّنــه  يّدعي  ب�صعب  �صعب  لتبديل 
ــازالـــت هـــذه الأفـــكـــار حــتــى الآن   مـ
ويكذبون  يقتلون  فهم  الأوىل،  قاعدتهم 
تــلــك حــتــى الآن،  ويــوا�ــصــلــون جــرائــمــهــم 
"روان  التمري�س  فرا�صة  قتل  واأحــدهــا 
الأحــمــر  الــهــال  يف  املتطوعة  النجار" 
التي كانت ترتدي زي التمري�س وانت�صرت 
�صورتها يف كل اأنحاء العامل وظهرت وهي 
حتاول اإنقاذ �صابني اأُ�صيبا بر�صا�صة بالغة 
الفا�صل،  اجلــدار  قرب  الغاز  وبا�صتن�صاق 
الأثناء  تلك  ويف  الوعي  فقد  قد  اأحدهما 
ع�صكرية  جيب  �صيارة  مــن  جنديان  نــزل 

التي  ال�صيا�صة  لكن  تغرّيت،  والأبعاد  تغرّي 
والنظرة  الأخاقية  واملعايري  اّتباعها  مت 
اإذا  لذا  اأبــدًا،  تتغرّي  مل  وامل�صلمني  للعرب 
�صتعرتف  يا�صني  ــر  دي مبذبحة  اعــرتفــت 
وهنا  ُيح�صى،  ل  وغريها  احلولة  مبذبحة 
�صت�صطر لاعرتاف بجرمية قتل من حمل 
اأيام على يد  العامود منذ  ال�صكني يف باب 
�صامة/23/عامًا  �صوكت  حممد  ال�صاب 
وهو  املكان  اإىل  و�صل  الــذي  �صلفيت،  من 
يحمل �صكينًا وهاجم يهوديًا من احلريدمي 
الذي اأ�صيب ب�صورة متو�صطة وتعارك معه 
�صامة، ثم عاد وتوّجه اإىل جندي من حر�س 
احلدود وحاول مهاجمته، وبعد ذلك حاول 
النار  اأطلقا  وكاهما  �صرطية،  مهاجمة 
عليه  وابتعدا عنه، وقد �صقط على الأر�س 
ال�صرطة  رجــال  ا�صتمّر  وبعدها  م�صابًا، 
ر�صا�صات  وثــاث  عليه  الــنــار  اإطـــاق  يف 
اأن  بعد  ا�صت�صهاده  �صبب  كانت  نحوه  اأخر 
اإليه. الو�صول  من  الطبية  الطواقم  منعت 
"نفتايل  احلكومة  رئي�س  �صارع  وهنا 
لتغطية جرائمهم حلماية  كالعادة  بينت" 
احلادثة،  من  ق�صري  وقت  بعد  ال�صرطيني 
�صريع  ب�صكل  عما  اجلنديان  "اأّن  وقــال: 
�صرطة  مــن  ــتــوّقــع  ُي مثلما  ــدًا،  جــ ــازم  وحــ
حاول  اإرهــابــي  ــوا  اأزالـ تفعل  اأن  اإ�صرائيل 
الأمــن  ووزيـــر  اإ�صرائيلي"،  مــواطــن  قتل 
اإليه  ان�صّم  بارليف"  "عومر  الداخلي 
اإطـــاق  بــعــد  ثانيتني  اأو  ــال:" ثانية  ــ وق
اتخاذ  ال�صرطيني  على  كــان  الأول،  النار 
الفل�صطيني(  اأي   ( "املخّرب"  قرار، هل 
�صي�صعل حزامًا نا�صفًا، وعندما يكون هناك 
�صك بالأمر ف�صنفعل ما فعلوه بال�صبط".
هذا  مــوت  اأّن  ويرعبهم  يخيفهم  مــا 
ال�صاب ال�صت�صهادي �صيحّوله فورًا اإىل بطل 
دائــرة  تلقائي  ب�صكل  هــذا  ويفتح  و�صهيد، 
اأخرى من املواجهات العنيفة حول جنازته 
اإثــــارة غ�صب كل  ــًا  وبــلــدتــه ولحــق وبــيــتــه 
ال�صارع الفل�صطيني ويتبعه ال�صارع العربي، 
كيانهم،  اأمـــن  زعــزعــة  اإىل  يـــوؤدي  ــذا  وهـ
وبدون الأمن لن تقوم لدولة الكيان قائمة، 
وتكون قد اأختّلت اأهم عنا�صرها، حتى مع 
كل هذا الدعم والتكنولوجيا والأ�صلحة ومع 
وال�صوداوية وال�صبابية، لن  كل ذلك املوت 
نن�صى قتل اأهلنا وهدم بيوتنا وتهجري �صعب 
اأحّب احلياة ونا�صل للدفاع عن اأر�س حملت 
ج�صور  و�صعب  عظيمة،  ح�صارات  ذكراها 
والتجويع. واملال  وللدم  للتيئي�س  مل ير�صخ 
زائلة  ع�صابة  اأّنــهــم  التاريخ  �صيوؤّكد 
وترابها  الأر�س  اأ�صل  واأّننا  �صابقاتها،  كما 
وعــادت  اأبــنــاءهــا،  رفـــاة  احت�صنت  الـــذي 
واأنــبــتــت اأبـــطـــاًل اأ�ــصــّد �ــصــرا�ــصــة، وعـــدوا 
واأ�ــصــرانــا  �صهدائنا  ــاء  دمـ نن�صى  ل  ــاأن  بـ
طهارة  من  �صينبلج  ن�صرًا  واأّن  وحرائرنا، 
احلـــّرة.  الإن�صانية  على  فل�صطني  ــس  اأر�ـ
*رئ���ي�������س���ة م���ن���ر ف��ل�����س��ط��ني ال��ث��ق��ايف

قنا�س  و�ــصــعــيــة  ــس يف  ــ الأر�ـ عــلــى  وجــثــيــا 
الإنــقــاذ  ــال  رجـ على  ر�صا�صتني  واأطــلــقــا 
الذين حاولوا امل�صاعدة للم�صابني، وكانت 
اأحدهم من ن�صيب  النجار حني دخلت يف 
كانت  حني  ظهرها،  من  وخرجت  �صدرها 
تلك  لإنقاذه،  اآخر  اإىل  م�صاب  من  جتري 
الع�صرين  ذات  ــًا،  ــم دائ املبت�صمة  الــفــتــاة 
لقاتليها  حماكمة  يف  ُاتهمت  والتي  ربيعًا 
"املخربني"  لأولــئــك  ب�صريًا  ــًا  درع باأّنها 
فرا�صتنا  ــل  ومــث الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني(،  )اأي 
اأبطالنا  اأرقـــام  بع�س  مــن  الكثري  الكثري 
امل�صعفني، والتي اأقّرت بها منظمة ال�صّحة 
و  م�صعفًا  بــطــًا   /357/ اأ�صيب  العاملية 
مظاهرات  خــال  اإ�صعاف  �صيارة   /58/
فــقــط.  2018 ــام  ــ عـ ــزة  ــ غـ يف  اجلـــــــدار 
اأفـــراد من  قــام  الأخـــرية  ال�صنوات  يف 
وحدة "ماملاب" وهي اخت�صار عربي ملدير 
بالأر�صيفات  بالبحث  الدفاع  موؤ�ص�صة  اأمن 
اأدّلة جرائم  واإزالة  الباد  اأنحاء  يف جميع 
احلرب، وقد ُاكت�صفت بع�س ف�صائح حرب 
املتنوعة  التاريخية  الوثائق  من  عام 1948 
غري  واملــذّكــرات  اجلنود  ر�صائل  خال  من 
املــنــ�ــصــورة وحمــا�ــصــر الجــتــمــاعــات التي 
الأ�صرى  ومن  ال�صيا�صية  الأحــزاب  عقدتها 
ــًا والــ�ــصــهــود والــنــازحــني  املــحــرريــن لحــق
اآنذاك. اجلماعية  املجازر  من  واملهّجرين 
مــن  املـــطـــلـــق  ــم  ــدعــ ــ ال اإظــــهــــار  ومت 
ال�صهيونية العاملية لإبقاء هذا الكيان كمني 
يف  لتتجّذر  ومتتد  متتد  �صرطانية  وكتلة 
�صعب  فناء  اإىل  بنا  وت�صري  العربي،  وطننا 
دميوقراطيتهم  واإبــقــاء  وح�صارة  واأر�ـــس 
ــّل بــعــ�ــس من  ــاء عـــّنـــا، يف حـــني مـ ــّم الــ�ــص
العنيفة،  العن�صرية  الأمــريــكــي  ال�صعب 
الدميوقراطية  جانب  اإىل  املحكمة  ووقفت 
وبقوة، ثاثة رجال بي�س يف جورجيا اأُدينو 
املكوث  ينتظرون  وهــم  اأ�ــصــود  �صاب  بقتل 
وتعّر�صت  طــويــلــة،  لــ�ــصــنــوات  ال�صجن  يف 
منظمات التفّوق الأبي�س للغرامة باملايني.
اإىل  ن�صل  مل  الكيان"  "دولة  يف  اأّمــا 
على  ب�صدة  النا�س  فيه  يحكم  الذي  املكان 
العن�صرية، بل هم يقّد�صون قتلة عن�صريني 
الذي  غولد�صتاين(  ــاروخ  )ب املجرم  مثال 
ومعجبون  يخّلده،  تذكاري  بن�صب  حظي 
ويف  الكني�صت،  يف  ــون  ــرح ومي يــ�ــصــرحــون 
�صباط 1994 قتل غولد�صتاين /29/ م�صّليًا 
واأ�صاب نحو /160/ فل�صطيني يف جمزرة 
يف  املذكور  دفن  وقد  الإبراهيمي،  احلــرم 
حديقة يف اخلليل وحتّول قربه اإىل �صريح، 
والكتابة على قربه دليل الر�صا عنه والدعم 
نظيف   – قلب  "�صاحب  مكتوب  املطلق 
ــرب". ــ الــيــديــن  –قــتــل عــلــى قــد�ــصــيــة ال
ما�صيها  اإخفاء  على  تقم  مل  اإ�صرائيل 
اجلانب  واقعها،  تربير  اأجــل  من  الأ�ــصــود 
املظلم يف ما�صيها مل ينته عام 1948 وهو 
الأ�صلوب  يوم،  اأي  يف  الوجود  عن  يكف  مل 
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محمد رفيق القوصي
الــعــدو  قـــادة  الــتــي تقلق  ــور  ــ مــن الأمـ
ال�صهيوين ومفكريه ما ي�صمونه ))اخلطر 
الدميغرايف(( و))القنبلة الدميغرافية(( 
ــل  داخـ الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني  اإىل  ــارة  ــ ــص ــ اإ� يف 
�صواء يف اجلزء  املحتلة،  العربية  الأرا�صي 
الأرا�ــصــي  يف  اأو   ،1948 عــام  منذ  املحتل 
التهديد  هذا  وي�صكل   .1967 عام  املحتلة 
ال�صهيوين،  املنظور  ح�صب  الدميغرايف، 
ــاع ن�صبة  ــف ــوؤرقــهــم، نــظــرًا لرت كــابــو�ــصــًا ي
الذي  الأمــر  الفل�صطينيني،  بني  الـــولدات 
الإ�صرائيلية  احلكومة  رئي�صة  اإليه  اأ�صارت 
قولتها  قالت  عندما  مائري  غولدا  ال�صابقة 
طفل  كــل  ))بــــاأن  الــ�ــصــهــرية:  العن�صرية 
�ــصــدري((. على  يجثم  يــولــد  فل�صطيني 

العن�صري  الفكر  هــذا  اإىل  وا�صتنادًا 
ال�صكان  ترحيل  �صكل  فقد  ال�صهيوين، 
ــن وطــنــهــم  ــرب الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني عــ ــ ــع ــ ال
الفكر  يف  اأ�صا�صيًا  هــدفــًا  )الرتان�صفري( 
هذه  طرحت  وقد  ال�صهيونية،  واملمار�صة 
ال�صهيونية  املوؤمترات  يف  للتداول  الفكرة 
 1897 عام  الأول  ال�صهيوين  املوؤمتر  منذ 
ــة الــ�ــصــهــيــونــيــة،  ــنــاهــا قــــادة احلـــركـ ــب وت
وايزمن  وحاييم  هــرتــزل  تــيــودور  اأمــثــال: 
غوريون  بــن  ودافــيــد  جابوتن�صكي  وزئــيــف 
ال�صهيوين  لل�صعار  جت�صيدًا  وغــريهــم، 
اأر�ـــس((. با  ل�صعب  �صعب  با  ــس  ))اأر�ـ

وبهذا ال�صدد يقول الزعيم ال�صهيوين 
تيودور هرتزل: ))�صنعمل على طرد �صكان 
ما  و�صنحول  ــدود،  احلـ ــارج  خ اإىل  الــبــاد 
اأما  و�صقائني((.  اإىل حطابني  تبقى منهم 
بن غوريون اأول رئي�س حكومة لكيان العدو 
الرتحيل  فــكــرة  على  فــيــوؤكــد  ال�صهيوين 
الق�صري )الرتان�صفري( بقوله: ))يف بادنا 
نقول  و�ــصــوف  لليهود،  مكان  فقط  هناك 
وقاوموا،  يوافقوا  فاإذا مل  اخرجوا،  للعرب 
يوؤكد  كما  بــالــقــوة((.   نخرجهم  ف�صوف 
جمل�س  رئي�س  نائب  فايت�س  يو�صف  اأي�صًا 
بني  اليهودي(  القومي  )ال�صندوق  اإدارة 
عامي 1951-1973 يف مذكراته: ))بيننا 
لدينا  وا�صحًا  يكون  اأن  يجب  اأنف�صنا  وبني 
معًا  لل�صعبني  الباد  يف  مكان  يوجد  ل  اأنه 
مــن حتقيق  نتمكن  لــن  الــعــرب  وجــود  فمع 
م�صتقًا  �صعبًا  نكون  ــاأن  ب املتمثل  هدفنا 
اأن  هــو  الوحيد  اإن احلــل  الــبــاد.  هــذه  يف 
بـــدون عــرب ول  اإ�ــصــرائــيــل  اأر�ـــس  ت�صبح 
توجد طريقة اأخرى لتحقيق ذلك غري نقل 
العرب من هنا اإىل الدول املجاورة، نقلهم 
جميعًا، بحيث ل تبقى هنا قرية واحدة((.
هذا الفكر العن�صري ال�صهيوين عرب 
ال�صهيوين  النائب  بكل وقاحة موؤخرًا  عنه 
رئي�س  �صموتريت�س(  )بت�صليئيل  املتطرف 
حتدث  حيث  الدينية،  ال�صهيونية  قائمة 
وقال: ))اإن بن  الكني�صت  من على من�صة 

امليزان الدميغرايف و)الرتان�صفري( يف الفكر واملخطط ال�صهيوين

بداأ بها، ومل  التي  غوريون مل يكمل املهمة 
النائب  هذا  وكان  العرب((.  جميع  يطرد 
نقا�س  خــال  حتــدث  ال�صهيوين  الفا�صي 
قــانــون الــهــجــرة و�ــصــرورة احلــفــاظ على 
ودميقراطية،  يهودية  ــة  دول )اإ�صرائيل( 
وخـــال حــديــثــه؛ �ــصــاح خمــاطــبــًا الــنــواب 
يهودية،  ))نعم  ومتبجحًا:  قائًا  العرب 
طريق  عــن  هــنــا  اأنــتــم  يــهــوديــة،  باأغلبية 
اخلــطــاأ، واخلــطــاأ هــو اأن بــن غــوريــون مل 
يكمل املهمة، ومل يطردكم عام 1948((.
ــل  ــ ــي ــــرتحــ لــــقــــد كــــــــان خمــــطــــط ال
ــى الــــــدوام الــعــمــاد  )الــرتانــ�ــصــفــري( عــل
امل�صماة  الــعــدوان  ــة  دول لن�صوء  الأ�صا�صي 
الــعــدوانــيــة  الطبيعة  ذي  ــل(،  ــي ــرائ ــص )اإ�
ليهود  ــق  يــعــطــي احلـ ــذي  ــ ال الإحـــالـــيـــة، 
ح�صاب  عــلــى  فل�صطني  ــس  اأر�ــ يف  الــعــامل 
الفل�صطيني ووجوده  العربي  ال�صعب  حقوق 
التاريخي وهويته الوطنية. فمع حلول عام 
1948 وقيام الكيان العن�صري ال�صهيوين، 
عملية  اأبعادًا  )الرتان�صفري(  فكرة  اأخذت 
الفكر  مــن  النــتــقــال  يف  متثلت  وتنفيذية 
اأجـــواء احلــرب  املــمــار�ــصــة. ففي ظــل  اإىل 
ارتكبت  التي  ال�صنيعة  واملجازر  والإرهــاب 
وجد  الفل�صطيني،  العربي  ال�صعب  بحق 
يطبقوا  كي  الذهبية  فر�صتهم  ال�صهاينة 
العرب  من  الألــوف  مئات  بطرد  اأحامهم 
هذه  مــن  الــرغــم  وعــلــى  فل�صطني.  خـــارج 
والتي  ال�صهيونية،  الإجــرامــيــة  الأعــمــال 
اأدت اإىل ت�صريد وتهجري نحو ن�صف مليون 
اأربعمائة  مــن  اأكـــر  وتــدمــري  فل�صطيني، 
يف  بقي  فقد  فل�صطينية،  وقــريــة  مدينة 
 170 نحو   ،1948 عــام  املحتلة  املــنــاطــق 
األف فل�صطيني، �صكلوا يف ذلك الوقت نحو 
16% من جمموع �صكان الكيان ال�صهيوين، 
وميثلون 13% من تعداد ال�صعب الفل�صطيني.
ال�صهيونية  املوؤ�ص�صة  اأن  واحلقيقة 

فيه. العربية  الكثافة  لتقليل  الازم  وعمل 
وبعد وثيقة كينغ ظهرت وثيقة �صوفري، 
الإ�صرائيلي  الــربفــ�ــصــور  اإىل  ن�صبة  وهــي 
اأ�صتاذ اجلغرافيا يف جامعة  �صوفري  اأرنون 
للف�صل  الأول  املنظر  غــدا  الـــذي  حيفا، 
خال  من  �صوفري  يريده  ومــا  العن�صري، 
وثيقته هو حب�س الفل�صطينيني يف معازل اأو 
للتخل�س  توطئًة  م�صيجة،  كبرية  معتقات 
�صوفري  وثيقة  املنا�صب.  الوقت  يف  منهم 
قدمت فيما يعرف مبوؤمتر هرت�صليا �صيف 
حتذيراته  �صوفري  اأطلق  حيث   ،2002 عام 
))ال�صاعة  بــاأن  منذرًا:  الوثيقة  هذه  عرب 
اإ�صرائيل تت�صارع بوترية  الدميغرافية حول 
الــقــرارات  اتــخــاذ  يت�صارع  بينما  الفهد، 
الــقــومــيــة بــوتــرية الــ�ــصــلــحــفــاة، املــطــلــوب 
ال�صراع((.  لإدارة  ك�صرط  اأحــادي  ف�صل 
وعــلــيــه يــــدق �ــصــوفــري نـــاقـــو�ـــس اخلــطــر 
مــن اأن ))املـــزولـــة )الــ�ــصــاعــة الــرتابــيــة( 
اإ�صرائيل  يــهــود  �صد  تعمل  الدميغرافية 
ل�صوفري  �صبق  وقـــد  ــبـــرية((.  كـ بــ�ــصــرعــة 
اإجناز وثيقة اأخرى عام 1988 اأطلق عليها 
والدميغرافية..  ))اجلغرافية  هو  عنوانًا 
حملًا  ال�صهيوين((،  احللم  نهاية  اأهــي 
يف  الــدمــيــغــرايف  ــور  ــط ــت ال دللت  فــيــهــا 
الدولة  اختفاء  من  حمــذرًا  )اإ�صرائيل(، 
فيما  اعــرتف  لكنه  ال�صهيونية،  اليهودية 
اأمرين:  بعد باأنه اأخطاأ يف تلك الوثيقة يف 
املليون  حــوايل  هجرة  يتوقع  مل  اأنــه  الأول 
انهياره  بعد  ال�صوفياتي  الحتــاد  يهود  من 
يف  هبوطًا  توقعه  الثاين  )اإ�صرائيل(،  اإىل 
اأرا�صي  للفل�صطينيني يف  الزيادة الطبيعية 
املخاطر  اأن  اأي�صًا  يرى  لكنه   .1948 عام 
هي نف�صها ما زالت قائمة ))بل واأ�صبحت 
اأكــــرب(( حــيــث يــقــول �ــصــوفــري: ))ورغـــم 
يتبني  للباد،  يهودي  املليون  قرابة  هجرة 
يقل  مل  اأنــه  لي�س  الدميغرايف  التهديد  اأن 
بالتحقق  اأخذ  هو  واإمنا  فح�صب،  يتبدد  اأو 
الــتــوقــعــات((. مــن  اأ�ــصــرع  اأعيننا،  ــام  اأمـ
وجــود  مــن  ال�صهيونية  اخل�صية  اإن 
على  تقت�صر  ل  الداخل  يف  الفل�صطينيني 
وتــاأثــريهــم  الــعــدديــة  ون�صبتهم  حجمهم 
الــدميــغــرايف عــلــى الــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين، 
وزنهم  الداخل  فل�صطينيو  يحول  اأن  ولكن 
يف  مــوؤثــرة  �صيا�صية  قـــوة  اإىل  وحجمهم 
العربي-ال�صهيوين،  الــ�ــصــراع  مــعــادلــة 
الفل�صطيني  �صعبهم  اإىل  ينحازون  ثم  ومن 
يف مــواجــهــة الــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين. وهــذا 
ومعركة  انتفا�صة  يف  وا�ــصــحــًا  جتلى  مــا 
فل�صطينيو  فيها  هب  والتي  القد�س،  �صيف 
الفل�صطينيني  اإخوانهم  مل�صاندة  الــداخــل 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــربـ ــغـ الـ ــزة والـــ�ـــصـــفـــة  ــ يف غـ
تهديدًا  ال�صهيونية  ــاط  الأو�ــص اعتربتها 
اأمن الكيان ال�صهيوين.    اإ�صرتاتيجيًا يهدد 

بــاعــتــبــارهــم  الفل�صطينيني  اإىل  تــنــظــر 
ــروع الــ�ــصــهــيــوين،  ــص ــ� ــدًا لــنــجــاح امل ــدي ــه ت
الدميغرافية  الفل�صطينيني  م�صكلة  وتتبدى 
ال�صهيوين،  للم�صروع  بالن�صبة  وخطرهم 
جمموع  مع  ال�صهيوين  الكيان  عاقة  يف 
اأر�ــس  على  يعي�صون  الذين  الفل�صطينيني 
عددهم  بــات  الذين  التاريخية،  فل�صطني 
م�صاويًا لعدد اليهود الإ�صرائيليني، فح�صب 
الفل�صطيني  لاإح�صاء  املــركــزي  اجلــهــاز 
التاريخية  فل�صطني  يف  يعي�س  من  عدد  بلغ 
فل�صطيني،  مليون   6،8 الفل�صطينيني  من 
عا  وتوقعت  يــهــودي،  مليون   6،8 مقابل 
لاإح�صاء  املركزي  اجلهاز  رئي�صة  عو�س 
اليهود  مع  الفل�صطينيني  عدد  يت�صاوى  اأن 
مليون   7،1 ليبلغ   ،2022 ــام  ع نهاية  يف 
من  اأكــر  لوجود  الإ�ــصــارة  مع  منهم،  لكل 
ال�صتات  بــلــدان  يف  فل�صطيني  مليون   6،5
 800 بني  ما  وجــود  اإىل  اإ�صافًة  واملهاجر، 
األف 900 – األف يهودي اإ�صرائيلي يقيمون 
املحتلة. فل�صطني  خـــارج  يف  دائـــم  ب�صكل 
لقد باتت �صلطات الحتال ال�صهيوين 
باأنهم   1948 عــام  فل�صطينيي  اإىل  تنظر 
كيان  على  ا�صرتاتيجيًا  خــطــرًا  ي�صكلون 
الحتال ال�صهيوين. وعلى �صوء ما تقدم 
ن�صري اإىل وثيقة كينغ التي مت ك�صفها عقب 
انتفا�صة يوم الأر�س عام 1976 يف  اندلع 
ا�صمها  اأخــذت  التي  الوثيقة  وهي  اجلليل، 
حاكم  كينغ  ي�صرائيل  �صاحبها  ا�صم  من 
تن�صح  والتي  ال�صمايل،  الــلــواء  ي�صمى  ما 
حيث  الــعــرب،  على  واحلــقــد  بالعن�صرية 
يرى كينغ ))اأن تكاثرهم يف اجلليل يحمل 
يف  ذاتها  �صيطرتنا  على  خطرًا  طياته  يف 
املنطقة، ويفتح الطرق اأمام قوات ع�صكرية 
وعليه  اإ�ــصــرائــيــل((  لتدخل  ال�صمال  مــن 
الإ�صرائيلية  احلكومة  على  كينغ  اقـــرتح 
اجلليل  يف  الــيــهــودي  ال�صتيطان  تو�صيع 
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مهما  فيها  ل جدال  ال�صهيوين  الكيان  زوال  حتمية 
ج�صد  يف  ال�صرطانية  الغّدة  هذه  وجود  على  الزمن  طال 
اآجــًا،  اأم  عاجًا  �صتتحقق  التي  احلتمية  هــذه  اأمتنا، 
ا�صتعمارية  ركيزة  على  الكيان  هــذا  تاأ�ص�س  يــوم  ــدت  ُول
العربية خلدمة  القيادات  ا�صتطاعت تدجني جّل  غربية، 
الــذي  ــي احلقيقي  ــن الأم ــزام  احلــ فــكــانــت  مــ�ــصــروعــهــا، 
وال�صريان  الكيان  هــذا  تاأ�صي�س  حا�صنة  واقعًا  اأ�صحى 
ــام. ــ ــن ا�ــصــتــمــراريــتــه حــتــى هـــذه الأي ــ ــذي اأّم احلــيــوي الـ
قبل خم�صة وع�صرون عامًا من قيام الكيان ال�صهيوين 
على اأنقا�س فل�صطني التاريخية، جادل الزعيم ال�صهيوين 
اليهودي الرو�صي زئيف جابوتن�صكي، باإّن دولة يهودية يف 
خلف  موجودة  كانت  اإذا  اإّل  البقاء  ميكنها  ل  فل�صطني 
يتحّدث  جابوتن�صكي  وكــان  حولها،  حديدي"  "جدار 
ب�صكل جمازي، ومع ذلك فاإّن القادة ال�صهاينة املوؤ�ص�صني 
فحّولوا  جابوتن�صكي  تعاليم  واعتنقوا  تــبــّنــوا  للكيان 
"اجلدار احلديدي" اإىل حقيقة ملمو�صة، عرب الرتكيز 
التفّوق  بهذا  واإرهابهم  العرب  على  التفّوق  عقيدة  على 
عرب مقولة "اجلي�س ال�صهيوين الذي ل ُيقهر" ومقولة 
الطويلة"،  ــــذراع  "ال ومقولة  اخلاطفة"،  "احلـــرب 
وغريها من الأفكار التي هزمت النظام العربي الر�صمي، 
واأجربته على الت�صليم بوجوده وكاأّنه اأمر واقع حتمي، ول 
ديفيد(  )كامب  اتفاقية  فكانت  معه،   الت�صالح  من  بّد 
اخليانية فاحتة عهد خروج النظام العربي ب�صكل عام من 
مواجهة  يف  نف�صه  الكيان  هذا  ليجد  العدو،  مع  ال�صراع 
بات  وهــكــذا  العربية.  ال�صعوب  اأمـــام  وم�صريية  فعلية 
مبداأ اجلدار احلديدي حقيقة ملمو�صة، وغدت اإ�صرائيل 
اجلــدران  من  لها  نهاية  ل  بحواجز  م�صّوهة  وفل�صطني 
الفل�صطينيون  وبات  واحلديد،  اخلر�صانة  من  امل�صنوعة 
اجلــدران. تلك  داخل  وكانتونات  معازل  يف  حم�صورين 
وبعد حرب الـ 67 وحرب الـ73 بداأت بالظهور اأفكار 
"ح�صن اإ�صرائيل"  جديدة ب�صاأن اأمن الكيان من  مثل 
الكيان  الغابة" وهي �صعارات عن�صرية ت�صّور  "فيا  و 
ب�صكل خاطئ على اأّنه واحة ال�صام والدميقراطية و�صط 
الفو�صى والعنف يف ال�صرق الأو�صط، لكي تبقى "الفيا" 
�صلبي  مفعول  لهذا  وكان  وم�صاملة!  مزدهرة  الإ�صرائيلية 
ُيهزم".  اأن  مُيكن  "ل  الكيان  اأّن  اأ�صطورة  اإ�صاعة  اإزاء 
الاواعية  ال�صهيونية  البنية  يف  التحّول  هــذا  و�صّكل 
م�صمارًا مهّمًا يف نع�س هذا الكيان واأحد عوامل انحداره 
بح�صب املنحنى اخللدوين الذي يجعلنا نتيّقن اأّن م�صروع 
هذا الكيان جتاوز هنا مرحلة الأوج ودخل طور الحت�صار.
الر�صمية  غــري  ال�صعبية  املقاومة  تنامت  وبالطبع 
وبات  اليوم،  عليه  نحن  ما  اإىل  و�صلنا  العدو، حتى  لهذا 
وتر�ّصخ  يواجه عوامل غري م�صبوقة يف  م�صريته،  الكيان 
اآجــًا.  اأو  عاجًا  �صياأتي  الــذي  احلتمي  انهياره  يقينه 
الدميوغرافية  الكتلة  ومتّثل  مّثلت  الـــ48  عرب  قنبلة  اإّن 
التحدّيات  اأهم  اأحد   1948 عام  املحتلة  الأرا�صي  لعرب 
منذ  نقا�س  حمــط  وهــي  الــغــا�ــصــب،  للكيان  الــوجــوديــة 
ع�صرات ال�صنوات بني ال�صهاينة، بحيث ا�صتعمل بع�صهم 
م�صطلح "القنبلة الدميوغرافية" لاإ�صارة اإىل التهديد 

واملوؤ�صف  الأ�صليني.  الأر�ــس  لأهل  ال�صكانية  الكتلة  ت�صّكله  الذي 
اأّن التعاطي العربي مل يكن بقدر امل�صوؤولية مع هذه الكتلة، فبدل 
اإىل  والنتماء  ال�صمود  و�صعور  القومي  ال�صعور  لديها  يعزز  اأن 
حلق  يف  ة  غ�صّ اإىل  ويحّولها  بال�صاح  وميّدها  وينّظمها  الأر�ــس، 
غري  ب�صفات  و�صفها  اإىل  ــر  الأم به  و�صل  حتى  جتاهلها  العدو 
اأن الهاج�س ال�صهيوين كان يف حمّله. اأثبتت  حميدة، لكن الأيام 
وياحظ املتابع تنامي وترية الأفعال واملواقف الراف�صة للعدو 
اأثناء  جتّلياتها  اأكرب  برزت  وقد  جلي،  ب�صكل  للمقاومة  والداعمة 
العدوان الأخري على غزة، بحيث انفجرت يف وجهه هذه القنبلة 
املوقوتة، يف حني كانت ال�صواريخ تت�صاقط فوق راأ�صه، وكان خوفه 
من "احلرب الإقليمية" يطبع حتركاته وت�صريحات قادته. نعم 
عرب الـ48 ورقة قّوة وطعنة جناء يف خا�صرة العدو املحتل اأزف 
قا�صية  �صربة  وّجهت  فقد  القد�س"  "�صيف  معركة  اأّمــا  وقتها، 
فقد  وم�صتقبله،  ال�صهيوين  الكيان  على  املوؤملة  اآثــارهــا  �صترتك 
التطبيع ووهم  القرن وم�صاريع  اأ�صقطت وهم املفاو�صات و�صفقة 
هذا  على  عميقة  اآثــارًا  �صترتك  اأّنها  كما  الحتال.  مع  التعاي�س 
الكيان وعلى جمتمعه وعلى موؤ�ص�صاته الأمنية والع�صكرية، بل وعلى 
م�صتقبله على اأر�س فل�صطني املباركة، ومن املوؤّكد اأّن معركة "�صيف 
القد�س" تعيد مبنظورها الوا�صع النب�س اإىل الق�صية الفل�صطينية.
قوة  وتنامي  املقاومة  روح  تعزيز  اإىل  بل  فح�صب  هذا  لي�س 
يف  الأبرز  الن�صالت  وهي  ال�صعبي،  واحلراك  املقاومة  الف�صائل 
تاريخ ال�صراع مع العدو الذي كان يتغّنى ب�صيا�صة "اليد الطوىل" 
القادرة على ال�صرب اأّنى ت�صاء و�صاعة ت�صاء!!، و�صيا�صة "رد ال�صاع 
األف �صاع" لإرهاب كل من يفّكر بتنفيذ عمل ع�صكري �صّده، لكن 
تنامي قدرة ف�صائل املقاومة واكت�صابها خربات تراكمية وتنظيمية 
لل�صراع.  جديدة  قواعد  و�صع  املقاومة،  م�صروع  �صمن  وحترّكها 
واأمام تنامي قدرات هذه املقاومة وحيازتها لل�صاح النوعي 
الــردع  ميزان  وتعديل  هيبته،  ا�صرتجاع  عن  عاجز  العدو  بــات 
ل�صاحله، خا�صًة بعد ان�صحابه الذليل من جنوب لبنان وهزميته 
يف حرب متوز 2006، واأخريًا ولي�س بالتاأكيد اآخر يف معركة "�صيف 

انتهى  كما  احلديدية"  "القّبة  اأ�صطورة  اأنهت  التي  القد�س" 
قبلها "اجلدار احلديدي"، وبات ُيح�صب األف ح�صاب لكل حتّرك 
اأن  يقوم به خارج جدرانه، قبالة حتّفز ف�صائل املقاومة  يريد 
تاريخية  عرب  امل�صتحدثة  ال�صتباك  قواعد  �صمن  ــرد،  ال على 
ال�صراع، بل بالعك�س بات يجّهز جبهته الداخلية ب�صكل دفاعي، 
احتمال  لأي  للت�صّدي  الع�صكرية  لقواته  عدة  مناورات  ويجري 
اأرا�صي  داخــل  املعركة  وخو�س  احلــدود  عبور  وهو  يوؤّرقه،  بات 
املوؤّكد  من  وبات  عقود،  منذ  الأوىل  للمرة  التاريخية  فل�صطني 
الأخرى. تلو  واحدة  الأمنية  ال�صهيونية  الكيان  اأ�صاطري  انهيار 
اأو  �صهيونيًا  كــان  �صواء  يعتقد  من  واهــم  القول  خا�صة 
اأّن باإمكانه العبث  اأو عميًا  اأو مطّبعًا  اأو داعمًا للكيان  اأمريكيًا 
باإمكانه  اأو  الفل�صطيني  لل�صعب  والتاريخية  الوطنية  باحلقوق 
ول  ُتقاتل  والنهاية  البداية  فل�صطني  �صتبقى  الق�صية،  ت�صفية 
حلقة  تت�صع  عقود،  �صتة  من  اأكــر  منذ  البي�صاء  الــرايــة  ترفع 
املقاومة.  راية  عن  تتخّلى  ول  وفيها،  حولها  ومن  عليها  التاآمر 
يف  الكثري  ي�صقط  ولاأ�صف  اجلميع  يخترب  فل�صطني  �صعب  هو 
الختبارات املتتالية، اأّما �صعبها فيقّدم يومًا بعد يوم الدليل على 
�صابة اإرادته وقوة عزميته، وهذا يعود بنا اإىل در�س البدايات 
الع�صري "فكّلما ُخّيل لنا اأّن �صورة فل�صطني انتقلت من مكانتها 
املقّد�صة اإىل �صياق العادي، فاجاأتنا بقدرتها الفّذة على اإيقاظ 
تاأريخي  نعا�س  من  والــروحــي  الزمني  ببعديه  اخلالد  معناها 
عابر". ونحن اليوم على اأبواب مفاجاأة فل�صطينية ت�صع نهاية 
اأمده، وذلك لأّن املنطقة  لهذا النعا�س العابر الذي طال ن�صبيًا 
تاريخية  الدخول يف حقبة  فارقة، حلظة  تاريخية  ت�صهد حلظة 
م�صريية، ما زالت حمدداتها تت�صّكل، لّكنها جتيء طبيعيًا بعد 
واملمانعة  املقاومة  قوى  حقبة  اإّنها  الأمريكية،  احلقبة  تداعي 
هــذه احلقبة  ومــامــح  واأبـــرز حمـــددات  اأهــم  ومــن  و�صعوبها، 
الأحــداث  �صياق  ت�صكيل  يف  العليا  اليد  القوى  لهذه  تكون  اأن 
الاحقة والتاأثري احلا�صم على تطورها مبا فيه م�صلحة �صعوب 
فل�صطني. ق�صية  مقدمتها  ويف  الــعــادلــة  وق�صاياها  املنطقة 

الكيان ال�سهيوين: موؤمترات انهيار اأ�ساطريه االأمنية
عارف اآلغا
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إبراهيم أبو ليل

الإ�صرائيلية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  ت�صهد       
ت�صريحات  وقــع  على  اإعاميًا  �صجيجًا 
ازدادت  الــتــي  الإ�صرائيليني  املــ�ــصــوؤولــني 
لعمل  تدعو  والتي  الأخـــرية،  الأ�صابيع  يف 
النووية  املن�صاآت  �صد  ع�صكري  عــدواين 
هذه  تعك�س  معروف،  هو  وكما  الإيرانية. 
والهواج�س  املخاوف  حجم  الت�صريحات 
ال�صيا�صية  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  الــقــيــادة  لـــدى 
والــعــ�ــصــكــريــة الــتــي تــ�ــصــع املــلــف الــنــووي 
الإ�صرائيلية،  الأجندة  راأ�س  على  الإيراين 
ــة اإبــــرام  ــي يف ظـــل احلـــديـــث عـــن اإمــكــان
الإدارة  تبدل  اأثر  على  جديد  نووي  اتفاق 
اإيراين  تقارب  عن  واحلديث  الأمريكية، 
ال�صرتاتيجية  الق�صايا  بع�س  حول  غربي 
من بينها امللف النووي الذي ي�صكل التحدي 
يواجهها  التي  التحديات  قائمة  يف  الأبرز 
الكيان ال�صهيوين يف العام اجلديد 2022.
ــدًا يف  الإ�ــصــرائــيــلــي لي�س جــدي الــ�ــصــراخ 
اإىل  تلجاأ  الــتــي  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  ال�صيا�صة 
وا�صتخدام  الإعامية  الدعاية  اأ�صاليب 
تربير  اأجــل  مــن  "ال�صحية"،  متازمة 
ــان دائــمــا هــذا  اأعــمــالــهــا الــعــدوانــيــة، وكـ
اجلــرائــم  عــلــى  للتغطية  يعلو  الــ�ــصــراخ 
�صد  �صواء  الحتال،  قوات  ترتكبها  التي 
التي  الــدول  �صد  اأم  الفل�صطيني  ال�صعب 
تــقــف اإىل جــانــبــه وتــدعــم مــقــاومــتــه ويف 
مقدمتها اجلمهورية الإ�صامية الإيرانية. 
وعلى �صوء امل�صاعي الدولية التي ت�صهدها 
مدينة فيينا من اأجل التو�صل اإىل تفاهمات 
جديدة مع القيادة الإيرانية، اأخذ ال�صراخ 
اأن  ذلك  طهران.  �صد  يرتفع  الإ�صرائيلي 
التحري�س على العدوان يزداد كلما اقرتب 
يف  الأمريكي   - ــراين  الإي التفاهم  اإمكان 
الن�صبي يف  النجاح  اأو حتى  النووي،  امللف 
بائ�صة  حماولة  يف  التــفــاق،  نحو  التقدم 
يف  النووي،  اإيران  برنامج  وتاأخري  لعرقلة 
على  الإيرانية  القيادة  ت�صر  الذي  الوقت 
النووية،  قوتها  تعزيز  عن  الرتاجع  عدم 
العلمية  ــدرات  ــقـ الـ امــتــاك  يف  وحــقــهــا 
حتّد  بطروحات  تقبل  ول  والتكنولوجية، 
الذي  الإقليمي  ال�صرتاتيجي  دورهــا  من 
اأن  قدمت من اأجله ت�صحيات كبرية. كما 
"اإ�صرائيل" تخ�صى فقدان تفوقها النووي 
اإىل قوة  التحول  ــران على  اإي اأمــام  قــدرة 
عجزت  بعدما  خ�صو�صًا  ع�صكرية،  نووية 
دور  على  التاأثري  عن  الإ�صرائيلية  القوة 
تعزيز حمور  �صورية يف  اإىل جانب  اإيــران 
اجلي�س  ف�صل  بــدوره  اأثبت  الــذي  املقاومة 
فل�صطني  يف  املقاومة  ردع  يف  الإ�صرائيلي 
اإىل  تلجاأ  الإ�صرائيلية  فالقيادة  ولبنان. 
اإيران من  الع�صكري �صد  باخليار  التلويح 
تواجه  لأنها  ف�صلها،  عن  التعوي�س  اأجــل 
مب�صداقيتها  والت�صكيك  الثقة  فــقــدان 
التي تهتز وتتعر�س للخطر اأمام اجلمهور 
الإ�صرائيلي. و�صتظهر على اأنها غري قادرة 

وقــال  "اإ�صرائيل".  اإىل  حتذير  توجيه 
ــوري اجلــــرنال ح�صني  ــث قــائــد احلــر�ــس ال
ر�صالة  التدريبات  لهذه  "كانت  �صامي: 
ــدًا. رد جـــاد وحــقــيــقــي على  ــ وا�ــصــحــة ج
تهديدات الكيان ال�صهيوين، وحتذيره من 
"�صنقطع  اأي حماقة"، واأ�صاف:  ارتكاب 
اأيديهم اإذا ارتكبوا اأي حماقة. امل�صافة بني 
احلربية  واملــنــاورات  احلقيقية  العمليات 
هي فقط تغيري زوايا اإطاق ال�صواريخ". 
القوات  ــان  اأركـ رئي�س  قــال  جانبه،  ومــن 
امل�صلحة الإيرانية اجلرنال حممد باقري: 
اإن 16 �صاروخًا بالي�صتيًا من طرز خمتلفة 
اأهدافًا  ودمرت  نف�صه،  الوقت  اأطلقت يف  
ــران  اإي �صواريخ  اأن  ذلــك  �صلفًا.  حمــددة 
كيلومرت،   2000 مــداهــا  يبلغ  البال�صتية 
وقادرة على الو�صول اإىل الكيان ال�صهيوين 
املــنــطــقــة.  ــة يف  ــ ــي ــ الأمــــريك ــد  ــواعــ ــ ــق ــ وال
خياراتها  اأن  الإ�صرائيلية  القيادة  وتدرك 
حمـــــدودة بــــدون الـــدعـــم الأمــــريكــــي يف 
نووي  اتفاق  اأي  قــرار  واأن  املرحلة،  هــذه 
وتفيد  اإ�صرائيليًا.  ــرارًا  ق لي�س  ــران  اإي مع 
قــادرة  غــري  "اإ�صرائيل"  بـــاأن  التجربة 
حتى  ــدى،  املـ طويلة  حـــروب  خــو�ــس  على 
واأن  الــدول،  بع�س  بتاأييد  كانت حتظى  لو 
مل  لو  حتى  اإيــران،  مع  ال�صتنزاف  حرب 
القتلى بني  اأعــدادًا غري حمتملة من  توقع 
الإ�صرائيليني، فاإنها تتطلب متويًا هائًا، 
وهو ما يعني امل�ّس، بدرجة خِطرة، بجودة 
تقدم  الــتــي  اخلــدمــات  وم�صتوى  احلــيــاة 
فر�س  جانب  اإىل  الإ�صرائيلي،  للجمهور 
�صرائب طوارئ ا�صتثنائية. ومن امل�صتبعد 
اأن تقوم "اإ�صرائيل" بعملية ع�صكرية �صد 
اإيران ما دامت الوليات املتحدة تعول على 
اتفاق  واإبــرام  الدبلوما�صي  امل�صار  نفعية 
مع اإيـــران، وهــو ما عرب عنه وزيــر الأمــن 
"اإن  بقوله  غانت�س،  بيني  الإ�صرائيلي 
اإ�صرائيل باإمكانها التكيف مع اتفاق نووي 

مع  ان�صجامًا  التعبري  هذا  وياأتي  جديد". 
من  الــتــي  بــايــدن  الرئي�س  اإدارة  مــوقــف 
مع  جديد  اتفاق  اإىل  الو�صول  اأولوياتها 
اإيران وتتفادى اأية مواجهة ع�صكرية معها. 
فالوليات املتحدة، وهي املحدد الرئي�صي، 
اإيــران، ول دول  ل متيل خليار احلرب مع 
رو�صيا  ول  الأوروبـــيـــة،  ــووي  ــن ال ــاق  ــف الت
تــوؤيــد هــذا اخلــيــار. ويــدعــم هــذا املوقف 
الوليات  الــدول مبا يف ذلــك  اإقـــرار هــذه 
ال�صاملة  الــعــمــل  "خطة  بــــــ  املــتــحــدة،  
التابع  الأمــن  جمل�س  وقــرار  امل�صرتكة"، 
ــران  اإي ــاأن  ب  -2231 رقــم  املتحدة  ــاأمم  ل
ميكنها تخ�صيب اليورانيوم على اأرا�صيها، 
ــك يــخــ�ــصــع ملــراقــبــة الــوكــالــة  اأن ذلـ مبـــا 
�صلمية.  ولأغرا�س  الذرية  للطاقة  الدولية 
نــوويــة،  قنبلة  ت�صنع  ل  ــران  ــ اإي اأن  ومبــا 
اإ�صرائيليًا  ــًا  عــدوان دولــة  اأي  تدعم  فلن 
الإيــرانــيــة. الــنــوويــة  املــنــ�ــصــاآت  ي�صتهدف 
وا�صنطن  مــيــل  عـــدم  مــن  ــرغــم  ال وعــلــى 
للدخول يف حرب مع اإيران واإعطاء الأولوية 
للخيار الدبلوما�صي، اإل اأنها تظهر دعمها 
من  الإ�صرائيلية،  امل�صلحة  على  وحر�صها 
واملهني  الر�صمي  ال�صت�صام  فر�س  خال 
العربية  احلــكــومــات  بع�س  على  واملــعــلــن 
الفل�صطيني،  ال�صعب  حقوق  ح�صاب  على 
ــران مــن الــدول  واإقــامــة حلف مــعــادي لإيـ
اأن  يعني  ما   ، اإ�صرائيلية  بقيادة  العربية 
الت�صعيد يف الوقت احلايل ي�صّر بالتطبيع 
التي  والأمــنــيــة  القت�صادية  واملــعــاهــدات 
مغامرة  اأّي  واإن  الــدول،  هــذه  مع  اأبرمت 
�صلبًا  تنعك�س  �صوف  اإ�صرائيلية  ع�صكرية 
على ال�صيا�صة الأمريكية يف املنطقة. ذلك 
اأن التفاقيات التطبيعية التي مت اإجنازها 
اأبراهام"  اتفاق"  ــار  اإطـ يف  الآن  حتى 
من  اأّي  به  حتلم  اأن  ت�صتطع  مل  ما  حققت 
الإدارات الأمريكية ال�صابقة، وهو توظيف 
امل�صروع  خدمة  يف  خليجية  نفط  ــوال  اأمـ
املنطقة. دول  على  والهيمنة  الأمــريــكــي 
والــعــويــل  الــ�ــصــراخ  ارتــفــع  وعــلــيــه، مهما 
ــي، فــاإنــه لــن يــجــرب اجلــانــب  ــل ــي ــرائ ــص الإ�
وراء  ــرار  الجنـ على  والأمــريــكــي  الغربي 
املخاوف الإ�صرائيلية، والدخول يف مغامرة 
الأمريكية  ال�صرتاتيجية  بامل�صالح  ت�صر 
ت�صر  اأن  قــبــل  املــنــطــقــة  يف  ــة  ــ ــي ــ والأوروب
اأن  كما  الإيرانية.  الإ�صامية  اجلمهورية 
عمل  اأي  على  الإ�صرائيلية  القيادة  اإقــدام 
الإيرانية  النووية  املن�صاآت  �صد  عــدواين 
ال�صهيوين  الكيان  م�صالح  يعّر�س  �صوف 
للخطر،  املنطقة  يف  والقت�صادية  الأمنية 
ال�صعيد  عــلــى  بــاهــظــًا  ثــمــنــًا  و�صيكلفه 
القادمة،  احلرب  اأن  ذلك  ال�صرتاتيجي. 
كما  خاطفة  حــربــًا  تــكــون  لــن  وقــعــت،  اإن 
يرغبها اجلي�س الإ�صرائيلي، واإمنا �صتكون 
وا�صع. نطاق  على  ومدمرة  �صاملة  حربًا 
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تطبيقها  يف  جــادة  خــطــوات  انتهاج  على 
قيامها. منذ  تتبناها  التي  الردع  لنظرية 
املتاحة  اخلــيــارات  تبدو  ــال،  واقــع احل يف 
العملية  الناحية  من  "اإ�صرائيل"  اأمــام 
هي اإعامية وافرتا�صية، تهدف اإىل بناء 
خيار  بناء  من  اأكر  وهمي  اإ�صرائيلي  ردع 
وهناك  املــفــعــول.  �ــصــاري  عملي  ع�صكري 
"اإ�صرائيل"  اأن  املحللني  بني  اإجماع  �صبه 
للقيام  ــايل  الــوقــت احلـ غــري جــاهــزة يف 
املن�صاآت  بع�س  �ــصــد  ع�صكري  بــعــدوان 
ع�صكرية  حلملة  ولي�س  الإيرانية،  النووية 
تعطي  لن  التي  اإيران  �صد  النطاق  وا�صعة 
اخلد الأي�صر لها بكل تاأكيد، اإذ نقل تقرير 
يتق�صى املقدرة احلقيقية ل"ـاإ�صرائيل" 
يف كل ما يتعلق بتنفيذ تهديداتها املوجهة 
"نيويورك  �صحيفة  ن�صرته  ــران،  اإيـ اإىل 
تاميز" الأمريكية بتاريخ 2021/12/20، 
امل�صتوى  رفيعي  دوليني  اأمنيني  عن خرباء 
متتلك  ل  "اإ�صرائيل"  ــاأن  بـ تقديرهم 
قدرة حقيقية على �صرب املن�صاآت النووية 
الع�صكريون  اخلـــرباء  ويــوؤكــد  الإيــرانــيــة. 
اإىل  الذهاب  ت�صتطيع  ل  "اإ�صرائيل"  اأن 
لأنها  لــوحــدهــا،  اإيــرانــيــة  ــداف  اأهـ �صرب 
�صتعّر�س قواعدها الع�صكرية للرد بوا�صطة 
ال�صواريخ الإيرانية دقيقة الإ�صابة وبعيدة 
�صحيفة  ن�صرت  ال�صياق  هــذا  يف  املـــدى. 
مقاًل   2021/12/25 تاميز"  "طهران 
على �صفحتها الأوىل حمل تهديدًا مبا�صرًا 
التي  الــتــهــديــدات  عــلــى  ردًا  لإ�ــصــرائــيــل، 
رفيعي  اإ�صرائيليني  م�صوؤولني  عن  �صدرت 
ع�صكري  لهجوم  الإعـــداد  ب�صاأن  امل�صتوى 
مناورات  انتهاء  اأعقاب  ويف  ــران.  اإي على 
التلفزيون  نقل  الــثــوري،  للحر�س  حربية 
بتاريخ 2021/12/24،  الإيراين  الر�صمي 
الباد،  يف  ع�صكريني  قائدين  اأكــرب  عــن 
قولهما، اإن املناورات التي ت�صمنت اإطاق 
ا�صتهدفت  ــروز،  ــ وك بالي�صتية  �ــصــواريــخ 
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وسائل  ؤاشــهــر  ٔاولـــى  مــن  كانت 
االتصال ؤاوسعها انتشاراً إنها اإلذاعات 
دوراً  األداة  تلك  لعبت  وقد  المسموعة. 
مهماً وخطيراً في نشر األخبار والمفاهيم 
التٔاثير المباشر بين  واألفكار، وكان لها 
رديفاً  اإلذاعـــات  تلك  وكانت  الناس، 
وقد  الدول،  قبل  من  المتبعة  للسياسات 
الفلسطيني  واقعنا  في  اإلذاعــات  لعبت 
كثيرة،  بمهام  واضطلعت  كبيراً.  دوراً 
النكبة،  قبل  ــى  األول نشٔاتها  منذ  وذلــك 
ــات  ــ اإلذاع تلك  مــدى وجـــود  وعــلــى 
والمحطات داخل فلسطين المحتلة، وبعد 
من  العديد  تٔاسيس  تم  حيث  احتاللها، 
عدة  في  الفلسطينية  اإلذاعية  المحطات 
دول عربية، وكانت صوت الفلسطينيين 
في  بــارز  دور  لها  وكــان  الشتات،  في 
اإلبــاء  ٔارض  إلــى  الحنين  جــذوة  إبقاء 
العالم  إسماع  في  دوراً  لعبت  واألجــداد 
ومشروعية  الفلسطيني  الحق  لصوت 
والكفاح  النضال  فــي  وحقه  نضاله 
اغتصبت  التي  ــه  ٔارض ــى  إل والــعــودة 
الغاصب. الصهيوني  الكيان  عليها  وقام 

تم  ٔانه  نجد  البدايات  إلى  وفي عودة 
إنشاء محطة اإلذاعة الفلسطينية التي تعد 
ثانية اإلذاعات العربية عام 1936، بعد 
اإلذاعة المصرية عام 1934، ؤاشرفت 
االنتداب  دولــة  الوقت  ذلك  في  عليها 
البريطانية، ولكن هذه اإلذاعة كانت هي 
صوت  وليس  فلسطين،  صوت  إذاعــة 
الذي يشرف عليها. ؤاصبحت  االنتداب 
التي  القدس«  »هنا  الفلسطينية  اإلذاعة 
بدٔات بثها في 1936/3/30، من القدس 
تنقسم إلى ثالثة ٔاقسام:»عربية وانجليزية 
وعبرية «. وتتحدث باللغات الثالث وهو 
النظام المعول به في اإلذاعات المصرية 
اإلذاعات  وجميع  والهندية،  والعراقية 
البريطاني.  لالستعمار  الخاضعة 
عــام  قــبــل  فلسطين  عــرفــت  وقـــد 
1948، ٔاشكااًل من اإلذاعات مثل »هنا 
القدس « كٕاذاعة رسمية، إذاعة »منظمة 
إذاعة  وهي  الفلسطينيين«  المجاهدين 
وهي  األدنى«  الشرق  »وإذاعة  سرية، 
من  تبث  كانت  التي  الدولية  اإلذاعـــة 
مدينة يافا. وقد ٔانشٔيت في عام 1942، 
»شمس  البريطاني  الضابط  تعيين  وتم 
تٔاسيسها  منذ  لها  مديراً  مارسال«  الدين 
بريطانيا  وكانت   ،1944 عام  وحتى 
دولة االنتداب تسعى من وراء ٔانشاء هذه 
اإلذاعة الترويج لسياساتها وتخفيف الحقد 
الذي كان يعتري ٔابناء الشعب الفلسطيني 

عمالقة من الملحنين والكتاب الذين تناوبوا على 
صناعة ذلك اإلرث الموسيقي الكبير. نذكر من 
مهدي سردانه،  إسماعيل،  الملحنين علي  ٔاولٔيك 
وغيرهم.  البندك  ــاض  ري محمود،  صبري 
القاضي،  حسيب  محمد  والشعراء  الكتاب  ومن 
الصادق. ؤابــو   » الثورة  »فتى  المزين  سعيد 
هام  ــدور  ب قامت  التي  اإلذاعـــات  ومــن    
وكفاحي في مسيرة الثورة الفلسطينية ومشروعها 
النضالي، تلك التي أُنشت بعد مجزرة ٔايلول في 
جنوب  في  مقرها  وكان   ،1970 عام  األردن 
نقل  تم  ٔان  إلى  عدة،  لسنوات  وعملت  سورية، 
مقرها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث تركزت 
الفلسطينية. التحرير  منظمة  مٔوسسات  هناك 
فلسطين،  ــوت  »ص اإلذاعـــة  لتلك  ــان  وك
وبارز  هام  دور  الفلسطينية«  الثورة  صوت 
الفلسطينية  الثورة  خاضتها  التي  المعارك  ٔابان 
بداية  في  لبنان  في  االنفرالية  الــقــوات  ضد 
سبعينيات القرن الماضي، وكانت وسيلة تواصل 
لبنان  في  تدور  كانت  التي  األحــداث  بين  مهمة 
في  المستمعين  كافة  إلى  اإلذاعــة  نقلتها  والتي 
األراضــي  يغطي  بثها  وكان  تواجدهم،  ٔاماكن 
واألردنية  السورية  األراضــي  وكذلك  اللبنانية 
ؤاثــنــاء  المحتلة،  فلسطين  مــن  كبير  وقسم 
حاول  للبنان،   1982 عام  الصهيوني  الغزو 
اإلذاعة.   تدمير  ظاهرة  باستماتة  اإلسرأييليون. 
ودمرت  الصهيونية  الطأيرات  ٔاغارت  فقد   
في ٔاكثر من مرة محطات إرسال اإلذاعة، وفي 
فترة الحصار الصهيوني لبيروت ٔابان ذلك الغزو 
الصهيوني تعرض مقر تلك اإلذاعة للقصف. وقد 
تم تجهيز ٔاكثر من مقر للطوارٔي، ليكون مركزاً  
الرٔييسي  المقر  تعرض  ٔاذا  فيما  اإلذاعــة  لبث 
من  ألكثر  اإلذاعــة  انتقال  تم  وفعاًل  لألصابه، 
فيها من مهندسين  العاملين  موقع، وذلك بجهود 
وخبراء اتصال وتمكنوا بحرفية من إبقاء صوت 
في  يصدح  الفلسطينية  الثورة  صوت  فلسطين، 
بيروت. في  الثورة  صمود  قصة  لينقل  األثير 
ــارة إلـــى صوت  ــ ــد مــن اإلش  وهــنــاك الب
التجربة  ــد  رف فــي  تــاريــخ  لــه  ــدا  غ فلسطيني 
 » القدس  »إذاعة  وهي  ٔاال  الفلسطينية  اإلذاعية 
التابعة ألحد الفصأيل الفلسطينية، التي تبث من 
ومنذ  مبكراً  ٔانطلق  الذي  الصوت  ذلك  دمشق، 
االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987، والتي 
وبشكل  والعربية  الفلسطينية  األحــداث  واكبت 
في  سفير  خير  وكانت  هــذا،   يومنا  وإلــى  عام 
وإبقاء  المسلح  والكفاح  المقاومة  ايصال صوت 
في  الفلسطيني  الشعب  مكونات  بين  التواصل 
الداخل والشتات خاصة بعد ٔان صمتت اإلذاعات 
الفلسطينية األخرى نتيجة ظروف كثيرة،  وكان 
ٔاسم  ٔابقاء  في  والهام  البارز  الدور  األذاعة  لهذه 
معركة  في  شعبنا  ونضال  وقضيتها  فلسطين 
السياسية  والبرامج  ٔاألخبار  خالل  من  التحرير 
مع شخصيات  والمقابالت  والتحليالت  والثقافية 
إبقاء  في  البارز  الصوت  كانوا  ومفكرين  وقادة 
ٔابناء  بين  المقاومة  روح  وإذكاء  النضال  جذوة 
صوت  وإعـــالء  الفلسطيني  العربي  الشعب 
العالم. ٔاصقاع  كل  إلى  ليصل  الفلسطيني  الحق 

جّراء سياسة القمع واالضطهاد التي كانت تنتهجها حكومة االنتداب ضد الشعب 
الفلسطيني إلخماد الثورة الكبرى التي اندلعت في فلسطين عام 1936، كانت 
اإلذاعة الفلسطينية »هنا القدس « النواة األولى لما جاء بعدها من إذاعات فلسطينية 
في مختلف مراحل الصراع العربي الصهيوني، والتي انتشرت في بالد عربية 
عديدة بعد النكبة عام 1948، العام الذي تم فيه ٔانشاء دولة الكيان الصهيوني على 
ٔارض فلسطين، بعد ٔان تم تهجير وطرد معظم السكان الفلسطينيين من ٔارضهم، 
فٔاصبحوا الجٔيين في الدول المجاورة، وتشتتوا في بالد الدنيا. وفي عام 1948. 
انتقلت اإلذاعة الفلسطينية من القدس إلى مدينة رام هللا إثر سقوط الجزء الغربي 
من القدس وكانت رام هللا في األصل مركزاً لمحطة إرسال لإلذاعة الفلسطينية.
الفلسطينية  اإلذاعة  ٔاصبحت   ،1948 عام  الغاصب  الكيان  دولة  قيام  بعد 
األردنية  اإلدارة  تحت  كانت  التي  الغربية،  الضفة  في  هللا  رام  من  تبث 
إذاعة  جانب  إلى  هللا،  رام  من  الهاشمية  األردنية  المملكة  إذاعة  هي  لتكون 
إلى  هذا  الحال  وبقي  األردنية.  العاصمة  عمان  من  وتبث  االسم  بنفس  ٔاخرى 
التاريخية  فلسطين  ٔاجزاء  باقي  احتالل  تم  حيث   1967 عام  حزيران  حرب 
الفلسطينية. اإلذاعــة  حينها  فصمتت  االحتالل  تحت  الغربية  الضفة  فوقعت 

اإلذاعة الفلسطينية ومنظمة التحرير: 
انعقد المٔوتمر الفلسطيني األول في القدس في عام 1964، وحضرته وفود 
عن الدول الممثلة لجامعة الدول العربية، وانتهى بمجموعة من القرارات ٔاهمها 
الالزمة  ومٔوسساتها  ٔاجهزتها  وتحديد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيام  إعالن 
باسم «»صوت  القاهرة  في  إذاعة  المهام ومنها»ٔانشاء محطة  للعمل ومباشرة 
في  الفعلي  بثها  بدٔات  والتي   » الفلسطينية  التحرير  منظمة  فلسطين« »صوت 
األول من آذار عام 1965، لتعيد ما ٔانقطع من البث اإلذاعي الفلسطيني بحكم 
ٔاطار  في  فلسطين  إذاعة  وظهرت  الفلسطيني،  الصهيوني  واالحتالل  العدوان 
إذاعة صوت العرب المصرية. وانتشر صوت فلسطين ضمن برامج عدد من 
اإلذاعات في بعض األقطار العربية خاصة التي استضافة الالجٔيين الفلسطينيين، 
كما ظهر صوت فلسطين من خالل إذاعات مستقلة كصوت ناطق باسم منظمة 
التحرير الفلسطينية في عدد من الدول العربية خاصة األردن وسورية ولبنان.
الفلسطينيين  بين  إيجابية  ٔاصداءاً  المختلفة  الفلسطينية  اإلذاعات  القت  وقد 
صدحت  التي  اإلذاعـــات  ؤاشــهــر  ــم  ٔاه من  ولعل  عامة   والــعــرب  خاصة 
وانطلقت  ٔاســســت  التي   » العاصفة  ــوت  »ص هــي  الفلسطيني  بالصوت 
الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرٔييس  من  وبقرار  المصرية،  اإلذاعــة  من 
انطالق  بعد  خاصة  الفلسطيني  للصوت  العرب  صــوت  ــة  إذاع فتح  الــذي 
الفدأييون  حققه  الذي  الكبير  االنتصار  وبعد  المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة 
.،1968 عــام  ــيــة  األردن ــوار  األغـ في  الكرامة  معركة  في  الفلسطينيون 
الثورة  ٔاغاني  بث  خالل   من  هاماً  دوراً   » العاصفة  »صوت  لعبت  وقد 
روح  ٔاذكاء  في  دور  واألناشيد  األغاني  لتلك  وكان  وإشهارها.   الفلسطينية 
الشعب  ٔابناء  صفوف  بين  المسلح  والكفاح  الثورة  ٔافكار  ونشر  المقاومة 
الفلسطيني. وحفرت تلك األغاني الثورية عميقاً في الذاكرة الفلسطينية خاصة 
ؤان  خاصة  الفترة.  تلك  عايشوا  الذين  من  كامل  جيل  صداها  على  وتربى 
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الدمعة التي تو�سك اأن...!!؟ 
حممود حامد*

والدمعة التي مل تنفجر، اأو اأو�صكت، غابت بعيدًا يف 
العني لتتحجر على م�صاهد مل ي�صتطع العقل اأن ي�صتوعبها، 
يقبلها!!؟ اأن  ال�صمري  ول  يحتملها،  اأن  الــوعــي  ول 
الأل�صن  تتناقلها  التي  املــروّيــات  يف  امل�صاهد  متــرًّ 
اخلرافة،  من  �صيء  وكاأنها  الأ�صماع  على  والــروايــات 
اأّنه  بال..  اأن يخطر على  �صيء ل ميكن  اأو  وامل�صتحيل، 
الآخرون  فيه  زمن جتاوز  وحا�صل.. يف  واقــع..  حقيقة 
عامل الفلك الذي نعي�س فيه، اإىل كينونات غايًة يف البعد 
واملُتخيل حيُث التقنية تطرق اأبواب املجّرات، والكواكب 
يف  ونحن  الق�صية،  ال�صماء  قّبة  يف  هناك  املتناثرة 
وخارج  التاريخ،  وكاأننا.. خارج  املقيت،  القبلي  نزاعنا 
احلياة، وخارج الكينونة الإن�صانية والتي ت�صعى لإن�صاء 
واملوجع  الكويّن  الفلك  تراب هذا  فوق  منظومٍة خّاقة 
بالفو�صى اخلراب، منظومة بّناءة لقيادة العامل باجتاه 
هي  �صتظُلّ  ال�ّصر  اأ�صابع  ولكن  واحلرية،  والنور  اخلري 
الأعتى والأقوى يف قيادة العامل اإىل فردو�س اجلحيم، 
الب�صر  من  وال�صّذج  والب�صطاء..  الُبلهاء  فيه  يقتنُع 
باأّنه  القمم العالية البعيدة هي ملفى الّريح، والغمام، 
والنجوم، ملفى اخليال واملتخّيل.. ملفى الذين يحلمون، 
ويحّلقون �صمن ت�صّوراتهم النائية للغياب البعيد، بينما 
املطحنة  �صمن  العي�س..  يف  هي  للحياة  املُثلى  القيمة 
الــهــاويــة!!؟ يف  بينهم  م�صاوية  اجلميع  تطحن  الــتــي 
ــّطــراوة  ال ــاَء  ــن اأب نحن  نــكــون  اأن  علينا  ُكــتــب  لقد 
الّندي  الأخ�صر  الع�صب  ع�صاق  نكون  واأن  والــنــداوة، 
الذكريات  وتبكينا  فنميل،  الريح  بنا  متيل  الــطــري، 
غائبني..  حولها  فنذوب  املواقد  جمر  ويذيبنا  فنبكي، 
الــنــاي  ب�صحر  ــن  مــاأخــوذي  .. مــ�ــصــحــوريــن  ُمــغــّيــبــني.. 
عن  الأعوام  مئات  الغائبني  نحن  والّربابة!!؟  وال�ّصّبابة 
احلياة، والغائبني مئات الأعوام عن التقنية والتكنيك، 

واملتقّدمني عن غرينا يف امل�صتهلكات مئات الأعوام، وبغتًة 
ن�صحوا على انك�صار الدمعة على �صياج منفاها اجلديد، 
وانك�صار  والبكاء،  الأ�صى   و�صائد  على  احُلُلم  وانك�صار 
يف  تذهب  حني  واحل�صرجة  ة  بالغ�صّ املغلولة  الأ�ــصــوات 
حدود  اأق�صى  اإىل  واملواجع  الدامية،  للم�صاهد  �صردها 
خريطة  الآخـــرون  لنا  و�صع  لقد  املــرعــبــة!!؟  املوجعات 
والتفا�صيل  واّلـــروؤى،  ال�صياغات،  وفــق  العربي  الربيع 
نرى  عندما  عيوننا،  حدقات  ت�صتوعبه  ما  تنا�صب  التي 
البيا�س يف ال�صاهدات نهارًا فاقع البيا�س، وعندما نرى 
با ثقافة ال�صوارع  الطفولة جتاوزت طفولتها املبكرة اإىل �صِ
واملقاهي والأراكيل التي اأنتجت نوعًا من الأجيال ل مثيل 
له يف تاريخ احلقب والع�صور، وعندما نرى ربيعًا �صاريًا.. 
اأحمرًا.. موجعًا.. ل عاقة له باخل�صار، و�صخب الأنهار، 
�صفاف  على  العائلية،  والف�صحات  باللوز،  له  عاقة  ول 
ذاك  واليا�صمني،  والكّباد  باحلْوِر  له  عاقة  ول  بــردى، 
الّربيع الذي اأغرق الرتاب بالدم، واأغرق العيون بالّده�صة 
واخلـــراب!!!  ــوت  وامل بالفو�صى  وطننا  واأغـــرق  والبكاء، 
العلل!!! عــّلــة  وهــو  الــكــارثــة!!!  هــو  املجتمعي  واخلـــراب 

هام�ش: 
اللقاء  مباغتة  حيث  اأولء  اأو  بــالــّرمــز 
ــًا حــاّد  املــذهــلــة، واملــوجــعــة حـــّد الــبــكــاء دمـ
ــتــي جتــّمــدت يف  ــدل الـــدمـــوع ال احلـــــرارة بـ
ــات كــزمــهــريــر كــوانــني الــعــا�ــصــف!!! احلــدق
�صبحان هاربان من الفاجعة، ل ُي�صّدق 
العقل ي�صمع، ول ت�صّدق العني ما ت�صاهد، ول 
ُيعقل، وغري مقبول!!؟  ي�صتوعب الوعي ما ل 
وعندما تتخّلى الإن�صانية عن اإن�صانيتها، فاإّن 
الأب�صع  الوجه  متّثل  والتي  كاّفة  الت�صادات 
للب�صرية، والتي تعك�س �صراوة اجلوهر املنخور 
واملزيفة  اخلــادعــة  املظهر  ابت�صامة  خلف 
نعي�صها،  التي  املحنة  �صراوة  لنا  �صتك�صف 
الجتماعية،  القيم  انهيار  يف  تتمّثل  والتي 
بحيث  والّرحم،  الدم  �صلة  ن�صميه  ما  وموت 
وجع  �صيظل  ــوم،  ــي ال ع�صناه  ومــا  كـــان،  مــا 
لــاأبــد،  الــواقــع  وغــرابــة  للممات،  ــذاكــرة  ال
والتعا�صد  واملحّبة،  الألفة  بيننا  تْعد  واإذا مل 
بوتقة  يف  الن�صهار  واإعـــادة  التاحم  حــّد 
والدفء،  باحلب  نة  املح�صّ الواحدة  العائلة 
وا�صتعادة الوعي الغائب، واللحمة امل�صرتكة، 
راك�صني  �صنبقى  الندامة  �صّكة  على  فاإننا 
ال�صحيح  امل�صار  نــعــاود  وحــّتــى  فرملة،  بــا 
تع�صف  اأن  علينا  فــاإّن  ال�صامة،  �صّكة  على 
قبل  جديد،  من  ن�صحو  لكي  العا�صفة،  بنا 
امل�صتحيل/ املمكن!!؟ الأوان لذلك  اأن يفوت 

.
*أديب وكاتب

الفلسطيني  التطريز  فن 
على الئحة منظمة »اليونسكو«

الحكومية  اللجنة  وافقت 
ــراث  ــت ــة لــحــمــايــة ال ــي ــدول ال
الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي في 
ــمــتــحــدة  مــنــظــمــة األمـــــم ال
والثقافة  والعلوم  للتربية 
الطلب  على  »اليونسكو«، 
»فــن  إلدراج  الفلسطيني 
ــي فــلــســطــيــن:  ــز فـ ــطــري ــت ال
الــمــمــارســات، والــمــهــارات، 
والـــمـــعـــارف، والــطــقــوس« 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــم ــائ ــق ــي ال فـ
المادي  غير  الثقافي  للتراث 
ــك خــال  ــ ــشــريــة، وذلـ ــب ــل ل
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــســادس 
 15 بتاريخ  عقد  ــذي  ال عشر 
كانون أول/ديسمبر 2021 في 
باريس. الفرنسية  العاصمة 

اليونسكو  اعتماد  ويعد 
في  الفلسطيني  التطريز  فن 
تأكيدا  العلمي  التراث  الئحة 

فن التطريز الفل�سطيني 
ا�سدارات على الئحة منظمة اليون�سكو

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية االإيرانية 

الإيــرانــيــة  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  ــدرت  اأ�ــس
اجلمعية  يف  الدرا�سات  �سل�سلة  من  ع�سر  ال�ساد�س  كتابها 
وهو بعنوان: )�سيف القد�س ودللتها ال�سرتاتيجية(.
�سارك  التي  املقالت  من  جمموعة  الكتاب  ت�سمن  وقد 
الفل�سطينية  املــقــاومــة  ف�سائل  ــادة  قـ مــن  عــدد  فيها 
ال�سيا�سي، لل�ساأن  واملتابعني  املهتمني  والباحثني  والكّتاب 
الرم�سانية  القد�س  هبة  على  املــقــالت  ركـــزت  حيث 
ــتــي  ال ــقـــد�ـــس  الـ ــف  ــي ــس � ــعـــركـــة  ومـ  2021 ـــار  اأيــــ يف 
ومقد�ساتها. الــقــد�ــس  عــن  دفــاعــًا  املــقــاومــة  خا�ستها 

الفلسطيني  الشعب  حق  على 
كل  تتميز  حيث  أرضـــه،  فــي 
الفن  بهذا  فلسطينية  مدينة 
الفاحي  الثوب  من  وتعرف 
نقوشه  تحمل  الــذي  المطرز، 
والــحــضــارة.  الــتــاريــخ  عبق 
الهوية  رمـــوز  مــن  رمــز  فهو 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــي ــن ــوط ال
منذ فجر  األرض  وتجذرها في 
تأصل  إلى   ويشير  التاريخ، 
أرضه  في  الفلسطيني  الشعب 
فلسطين، واستمراره بالحياة 
عليها دون انقطاع منذ عشرات 
أهمية  وتأتي  السنين.  آالف 
الفلسطيني  التطريز  تسجيل 
ــذات، من  ــال فــي هــذا الــوقــت ب
والتراث  اإلرث،  حماية  أجل 
ــيـــر الـــمـــادي  الــــمــــادي، وغـ
ــشــعــوب،  ــل ــة ول ــي ــان ــس ــإن ل
التقليدية  الثقافة  وصيانة 
ــور الــفــلــســطــيــنــي  ــل ــك ــل ــف وال

االجتماعية  والتقاليد  الممارسات  وحفظ  الخالص، 
الفلسطينية التي توارثها الشعب الفلسطيني عن آبائه 
يتعرض  الــذي  الوقت  في  جيل،  بعد  جيا  وأجـــداده، 
والحقوق  والثقافة  والتاريخ،  واإلرث،  التراث،  فيه 
الفلسطينية، الى التزوير، والسرقة، والتدمير، من قبل 
أنه إسرائيلي. للعالم على  سلطات االحتال وإظهاره 
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نافـــــــذةنافـــــــذة
�صهل  يف  اخل�صا�س  قرية  تقع 
احلولة اأق�صى �صمال فليطني، عند 
واإىل  اللبنانية،  ال�صورية  احلــدود 
ال�صرق من جمرى نهر احلا�صباين، 
يف موقع كثري املاء والنبات، واأر�صه 
�صطح  فوق  100م  وترتفع  خ�صبة. 
اأرا�صي  م�صاحة  بلغت  وقد  البحر. 
واخل�س  دومن.   5696 اخل�صا�س 
الكوخ  وهــو  خ�صا�س،  مــفــرد  هــو 
املــبــنــي مـــن الــقــ�ــصــب والــ�ــصــجــر.
ــا�ــس  حتـــيـــط بـــقـــريـــة اخلــ�ــص
من  التحتا  �ــصــوكــا  قـــرى  اأرا�ـــصـــي 

واملن�صورة  اجلنوب،  من  والقيطية  الغرب،  من  واللزازه  وال�صنربية  ال�صمال، 
اخل�صا�س  اأ�ــصــبــحــت  بــيــكــو،  �صايك�س  اتــفــاقــيــة  وبــعــد  الــ�ــصــرق.  مــن  ودفــنــا 
على  ا�صتولوا  الذين  واليهود  املحليني  وال�صكان  فاعور  الأمــري  بني  مق�صمة 
النكبة  ع�صية  اخل�صا�س  �صكان  عــدد  بلغ  وقــد  اأرا�صيها.  من  دومنــًا   3151
يف  اخل�صا�س  �صكن  من  اأول  ــه  اأن امل�صادر  بع�س  وتذكر  ن�صمة،   400 نحو 
الكثريون  اإليهم  ان�صم  الزمن  ومبرور  ال�صواملة،  ع�صرية  ع�صر  الثامن  القرن 
بعده  ومــن  ال�صحادة،  جــوّيــد  ال�صيخ  ال�صواملة  تزعم  الأردن.  مــن  وخا�صة 
البارز  املغربي  الزعيم  ح�صني  احلــاج  مو�صى  ــد  اأّي الــذي  اجلوّيد  عطّية  ابنه 
.1939-1936 ــورة  ث يف  النا�صطني  ــر  اأك مــن  كــان  والـــذي  التليل،  قرية  يف 
كيبوت�س  اأرا�ــصــيــهــا  على  ال�صهاينة  اأقـــام   1948 غــام  احتالها  بعد 
»هجو�صرمي«. ويحتوي اليوم على منتجع كما ي�صم متحفًا يحتوي على خملفات 
املنطقة من فرتة ما قبل التاريخ، وموجودات اأخرى من »تل زون« و»تل احلم�س«.

“الباملاخ”  عــ�ــصــابــات  مــن  قـــوة  ــذت  اأخــ 1947/12/18م،  بــتــاريــخ 
اجلــزء  يف  الــواقــعــة  اخل�صا�س  قرية  اإىل  تت�صلل  الإرهــابــيــة  ال�صهيونية 
ال�صمايل من �صهل احلولة، ويف اليوم التايل 12/19، نفذت تلك الع�صابات 
هجومًا م�صلحًا على اأهايل القرية الذين تفاجاأوا بالهجوم ومل يكن لديهم 
الع�صابات  اأنف�صهم من غدر  ت�صاعدهم على حماية  التي  الكافية  الأ�صلحة 
ال�صهيونية. ورغم ذلك فقد حاول الأهايل مقاومة الهجوم الإرهابي، ومل 
يتمكنوا من منع وقوع املجزرة التي راح �صحيتها �صبع ن�صاء وخم�صة اأطفال 
من �صكان القرية.اإ�صافة اإىل ذلك ن�صف ع�صابات الباملاخ ال�صهيونية بيت 
ت�صريد  من  لحقًا  القرية  انتظر  ملا  مقدمة  هذه  كانت  وقد  فاعور،  الأمــري 
.1948 عــام  �صورية  اإىل  القرية  �صكان  معظم  جلــاأ  حيث  نهائي،  وتدمري 

جيد  قلم  ــٰى  إلـ تحتاج  الــبــيــاض،  ناصعة  ــة  ورقـ ــا  مــنّ ــمــرء  ال يــولــد 
والخاطىء  الصواب  الطريق  لها  ويرسم  عليها،  كلماته  أولــى  يُسطر 
االحــتــراس  يجب  ــذا  ه أن  لها؛  منه  ــٍة  رســال فــي  األخــيــر  على  ويُظلل 
ظالمه. في  وتغرقين  الــوســاوس  وتُضلِلُِك  الخطوات  تخونك  لئال  منه 
وكان أبي قلمي الجيد جداً، َعِمل جاهداً لتكن ورقته مهندمة، مهذبة، متعلمة، 
مرتكزة علٰى مبادئ سميكة، عافر وما زال؛ ليحافظ على رونق وطلِّة ورقِته.

“أنا مشروع أبي ورأس مالِه”
مؤمٌن جداً أبي أن القرآن خير معلم في هذه الحياة، جالب الرزق، ودارئ 
الكدر والمصائب؛ لذا كان قد خصص عصرية كل يوم لي وإلخوتي حلقة 
يَُرِغب  وأخرٰى  يشجع  تارًة  رؤوسنا  على  قائماً  يظْل  بنفسه،  يتوالها  قرآن 
يخلق  وغيباً،  تــالوًة  اليومي  ِوْرَده  يُتمم  لمن  المصروف  وزيــادة  بالهدايا 
وأتغيب  أتدلل  كنّت  األحيان  بعض  في  أنه  أنكر  ال  المنافسة،  روح  بيننا 
الفارغة؛  حَيلي  من  ِحيلة  أنها  يعلم  كان  وأظنه  المرض،  بحجة  الحلقة  عن 
جبيني،  وينفث على  الشرعية  بالرقية  ويرقيني  إلٰى سريري  يأتي  كان  ألنه 
فتمرضوا”.. تمارضوا  “ال  ناصح:  بنبرِة  يقول  للوقوف  يتأهب  أن  وبعد 
تعالي  بتحسن  شــعــرِت  وإذا  ــاِك؛  ــاف وع هللا  شــفــاِك  ابنتي  يــا  حسناً 
الرجل  هذا  أحب  كم  هللا  يا  مستمعة،  حتى  ولو  األجر  من  نصيبك  وخذي 
يتوانٰى  وال  يمل،  وال  يكل  ال  الجنة،  إلى  عني  رغماً  دائماً  يجرني  الذي 
مــالِــه.. رأس  على  والــحــفــاظ  مشروعه  إنــجــاح  يــحــاول  أظنه  لحظة؛ 
أذكر أنني في إحدٰى الحلقات صادفت آية تقول: “وإذا بشر أحدهم باألنثى 
يثيرني  أبي  يا  وقلت:  اآلية  تلك  استوقفتني  كظيم”،  وهو  مسوداً  ظل وجهه 
أمي  أن  التوالي  على  الثانية  للمرة  أُخبرت  عندما  فعلك  ردة  الفضول حول 
تحمل أنثى، هذا ألنني االبنة الثانية لوالدي، فظهرت على شفتيه ابتسامة دافئة 
سكن معها قلبي وخمد فضولي، ثم أتبعها قائاًل: “قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: “ليس أحد من أمتي يعول ثالث بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إال 
كن له ستراً من النار” وِفي رواية أخرى ابنتان أو أختان، وأتبع الحديث النبوي 
ُمعقباً أنتن بوليصة تأمين أحتاجها يوم القيامة، وسكت لبرهة ثم قال: إذا برأيك 
كيف تكون ردة فعل المرء تجاه درعه الذي يقيِه من النار؟، أنهى سؤاله وهو 
يمسح بكفه على رأسي وقد رأٰى ابتسامتي العريضة، َفَرِضَي وقد رضيّت.

“مالكـي المقدس”
سهيٌل ساطع  كمال،  لي  بالنسبِة  نقصانه  ولكن؛  كاماًل،  منّا  أي  يُخلق  لم 
في سمائي، بدر مكتمل في جميع أشُهري، مبدئي وعقيدتي، قوتي وإيماني، 
صالتي،  في  ودعوتي  ترنيمتي  وغنائي،  هو  معزوفتي  وشفائي،  سالمي 
حرفي  وهندامي،  شخصيتي  اتجاهاتي،  وحدد  رسمني  الذي  الرائع  قلمي 
حياتي. في  َمن  بكِل  أنك  أبي  يا  وأقسم  عليه،  أنا  ما  بكل  أنا  وكلماتي، 

قرية الخصاص

أبي قلمي الجيد

مجزرة الخصاص

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى
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