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"ثورات  بـ  ُي�صّمى  ما  ف�صلت  حيث  الإ�صالمية  الثورة  جنحت 
دومنا  اأو  اعتباطيًا  النجاح  هذا  يكن  ومل  العربي"،  الربيع 

مقّدمات �صرورية للنجاح اجتمعت يف ثالثة عناوين:
النواة  بــدور  يقوم  الــذي  امللهم  القائد  الأول:  العنوان   -
وب�صرية  اإميانًا  ال�صعب  دائــرة  يف  امل�صّعة  املركزي  النوعي  الثقل  حاملة 
و�صلوكًا، املمتلئ حكمة ويقينًا، القادر على جتاوز دور الإر�صاد والدللة اإىل 

دور الآخذ بيد اجلماهري اإىل الأهداف الُكربى.
امل�صتوعب  القائد  روؤيــة  عن  املعرّب  والربنامج  امل�صروع  الثاين:  -العنوان 
لتطّلعات اجلماهري، والقادر على تفعيل قدراتها وطاقاتها، وتوجيهها اإىل 
اخلط الذي يحفظ فعلها وي�صّبه يف نهرها اجلارف املتدفق نحو النت�صار.
وبرناجمه  بقائدها  اليقني  اإىل درجة  الواثقة  الثالث: اجلماهري  -العنوان 
الثوري الذي بات برناجمها، امل�صتعدة دومنا تردد للت�صحية يف �صبيل مثلها 
ولإجناز  للتغيري  وا�صتحقاق  �صرورة  الت�صحية  هذه  بــاأّن  لإدراكها  الأعلى 

م�صروعها الثوري..
لأّية  ثالثة  �صروط  الثالثة هي  العناوين  اإّن هذه  اأقول:  مبالغًا حني  ول�صت 
ثورة يجب اأن تتوّفر وجتتمع يف م�صريتها وبغيابها اأو غياب �صرط منها لن 

تنجز الثورة اأّيًا من اأهدافها..
هذه  فيها  جتتمع  اأن  ــران  اإي يف  الإ�صالمية  للثورة  �صبحانه  اهلل  �صاء  وقد 
كالثورة  التاريخ  عرفها  التي  الثورات  يف  م�صبوق  غري  نحو  على  ال�صروط 
هذه  عن  الإ�صالمية  الثورة  متّيزت  بحيث  البل�صفية،  والــثــورة  الفرن�صية 
التي  واملعنوية  املادية  لالأبعاد  وا�صتح�صارها  ب�صموليتها  و�صواها  الثورات 
بحيث  الآخرة  الن�صاأة  ويف  الن�صاأة  هذه  يف  الإن�صان  وجود  وتراعي  تالحظ 
حتقق له غايته يف هاتني الن�صاأتني، وكل ذلك يف اإطار روؤية توحيدية للعالقة 

بني الإن�صان وخالقه وبني الإن�صان والكون..
وبينما وجدنا الثورة الإ�صالمية يف اإيران ت�صري على طريق اإجناز اأهدافها 
�ُصّمي  فيما  راأينا عك�س ذلك  ُو�صعت يف طريقها،  التي  العقبات  كل  برغم 
منوذجًا  كانت  اأّنها  اإّل  م�صروعيتها  عن  النظر  وبغ�س  العربية  الــثــورات 
للفو�صى ورّدات الفعل، والرجتالية، والّتوهان، وت�صتيت اجلهود والت�صحيات 
وهدر الطاقات، وتبديد القدرات، وقبل ذلك الرتهان لالأجنبي الذي بدا 
يف مرحلة من املراحل وكاأّنه مدّبر هذه الثورات وراعيها، ومل يكن معقوًل 
ليفي(  هرني  )برنارد  مثل  �صخ�س  �صفوفها  بني  يتواجد  ثــورة  تنجح  اأن 
ال�صهيوين اأو اأن تلجاأ لقوى ال�صتكبار والهيمنة بذريعة دعمها اأو حمايتها، 
بل من غري املعقول اأن ُت�صّمى اأ�صاًل ثورة فهي اأبعد ما تكون عن هذا املعنى 
ال�ّصامي، ومن هنا كانت النتائج الوخيمة التي �صهدتها بلداننا جّراء هذه 

احلراكات...
اأعلى  كنموذج  اإيران  يف  الإ�صالمية  الثورة  مدر�صة  اأهمية  ندرك  هنا  ومن 

لثورات ال�صعوب على طريق احلرية وال�صتقالل والعّزة والكرامة.

مدر�سة الثورة الإ�سالمية يف اإيران
د.حممد البحي�سي
رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ــ الإيرانية

�إبر�هيم �أبو ليل

التطبيع الثقايف 
�صـالح �صهيوين 
مغلف بال�صـالم

د. جنالء اخل�ضراء ال�ضاعر حممود حامد

 �ل�صفري �ليمني
عبد �هلل �صربي

نبيل �ل�صهلي

د. حممد �لبحي�صي

�لت�صعيد �لإجر�مي على �ليمن

حملة تهويدية يف �لنقب

)املعايري املزدوجة(..
 و�صمة عار يف جبني الأمم املتحدة

يف وداع ال�ضاعر الراحل 
خالد اأبو خالد

)عندما يرحل �لعابرون(

يف �لذكرى 43 لنت�صار �لثورة �لإ�صالمية يف �إير�ن
�إير�ن ... �لثورة �لإ�صالمية 

�ملتجددة و�مل�صتمرة
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اليمني  ال�����ش��ع��ب  م��ع  تت�شامن  اجل��م��ع��ي��ة 
وت����ق����وم ب����واج����ب ال����ع����زاء ب��ال�����ش��ه��داء
الــيــمــنــي، قــدمــت جمعية  الــ�ــصــعــب  تــ�ــصــامــنــًا مـــع 
برئي�صها  ممثلًة  ــيــة  الإيــران الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة 
د. حمــمــد الــبــحــيــ�ــصــي �ــصــمــن وفـــد كــبــري مـــن قـــادة 
فــ�ــصــائــل املـــقـــاومـــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة، واجــــب الــعــزاء 
يف �ــصــهــداء الــيــمــن و�ــصــحــايــا الــهــجــمــات الــ�ــصــعــوديــة 
بدم�صق.  اليمنية  ال�صفارة  مقر  يف  الأخرية.  الإماراتية 
�صربي  اهلل  عبد  �صورية  يف  اليمني  ال�صفري  رحــب 
الفل�صطيني،  بالوفد  الدبلوما�صية  البعثة  واأعــ�ــصــاء 
ال�صفري  واعترب  املقاومة،  الفل�صطينية  القوى  ومبواقف 
اليمني  لل�صعب  ممنهج  قتل  من  يحدث  ما  اأن  �صربي 
الظاملة  العدوانية  احلرب  من  �صنوات  �صبع  مدى  على 
عربية،  ــادي  ــاأي ب لكن  يهودي"  "هولوكو�صت  ي�صكل 
وردع  وتــخــويــفــه  اليمني  ال�صعب  اإرادة  ك�صر  هــدفــه 
الذي  الأ�صلوب  ي�صبه  بربري  باأ�صلوب  البا�صلة،  قواته 
الفل�صطيني.   ال�صعب  �صد  ال�صهيوين  الكيان  يتبعه 
الفل�صطينية  الف�صائل  ــادة  قـ ــرب  اأعــ وبــاملــقــابــل 
م�صاندتهم  عــن  الت�صامني  اللقاء  يف  حتــدثــوا  الــذيــن 
العدوان  مواجهة  يف  العادلة  ولق�صيته  اليمني  لل�صعب 
املعركة  اأن  موؤكدين  واإ�صرائيل،  اأمريكا  من  املدعوم 
ــم  واجلــرائ فــاملــجــازر  ــدة،  ــ واحـ والــيــمــن  فل�صطني  يف 
ــد. واحـ والـــعـــدو  ــد  واحــ ــل  ــات ــق وال مت�صابهة  الــبــ�ــصــعــة 
اجلعية تزور احتاد ال�صحفيني ال�صوريني
قام وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
العربية  اجلــمــهــوريــة  يف  ال�صحفيني  لحتـــاد  ــارة  بــزي
ال�صورية. و�صم الوفد د. حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية 
والأخ علي جمعة مو�صى – من�صق العالقات العامة، والأخ 
حممود مو�صى – م�صوؤول هيئة العمل ال�صبابي والطالبي، 
والأخت اآلء طوي�صي – م�صوؤولة هيئة العالقات العامة. 
املكتب  ع�صو   – �صحادة  اأ�صامة  ال�صيد  ا�صتقبلهم  وقد 
التنفيذي لالحتاد، وذلك بتاريخ 6 كانون الثاين 2022. 

ن��دوة  يف  ت�����ش��ارك  ال�����ش��داق��ة  جمعية 
الن�شال( رم���وز  )ا���ش��ت��ه��داف  ب��ع��ن��وان 
   �صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
بفعالية  البحي�صي،  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
وندوة  ال�صوئية  لل�صور  معر�س  )افتتاح  ت�صمنت 
الإيرانية  الثقافية  امل�صت�صارية  فكرية(،اأقامتها 
 – دم�صق  يف  العربي  الثقايف  املركز  مع  بالتعاون 
ل�صت�صهاد  الثانية  الــذكــرى  مبنا�صبة  رمــانــة،  ــو  اأب
رموز  )ا�صتهداف  بعنوان  �صليماين  قا�صم  احلــاج 
د.  الإيــراين  امل�صت�صار  �صعادة  بح�صور  الن�صال(، 
ال�صخ�صيات  مــن  ولفيف  ع�صمتي  ر�ــصــا  حميد 
الثاين  كانون   3 بتاريخ  وذلــك  والفكرية.  الثقافية 
رمــانــة. اأبـــو   – العربي  الثقايف  املــركــز  يف    2022
و ع�صمتي  د.  ــعــادة  �ــص مـــن  كـــل  قـــام  ــًة  ــدايـ بـ
د. البحي�صي بافتتاح املعر�س والطالع على ال�صور 
التي حملت يف ُكنهها ُبعدًا فنّيًا واإن�صانيًا كبريًا. تال 
ذلك الندوة الفكرية التي قدمها ال�صاعر والإعالمي 
حممد خالد اخل�صر وحا�صر فيها كل من ال�صادة:
الثقايف  امل�صت�صار   – ع�صمتي  ر�صا  حميد  د. 
رئي�س   – البحي�صي  حممد  د.  و  بدم�صق  الإيــراين 
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية والأ�صتاذ عبد 
القادر حيفاوي – نائب رئي�س حركة فل�صطني حرة.
امل�صرية  عــن  البحي�صي  د.  حتــدث  كلمته  يف   
املقاومة  دعــم  الــذي  �صليماين  لل�صهيد  الن�صالية 
معادلة  مــن  انتقلت  حــتــى  لــبــنــان  يف  الإ�ــصــالمــيــة 
املقاومة  دعم  اأنــه  كما  الــردع،  معادلة  اإىل  الرعب 
ومعنوَيًا  وت�صليحًا  متــويــاًل  البا�صلة  الفل�صطينية 
وتدريبًا. فكل احلروب التي خا�صتها غزة ال�صامدة 
بالن�صر.  ُمب�صرًا  يقودها  قا�صم  احلاج  كان  الأبّية 
واأكد د. البحي�صي على اأن رحيل �صليماين مل يكن 
خ�صارة لأنه �صهيد نال ال�صهادة وبالتايل مل يخ�صر، 
مثله كَمَثل ال�صهيد عز الدين الق�ّصام وال�صهيد عمر 
كذلك  الــثــورات،  تفّجرت  بدمائهم  الذين  املختار 
ال�صهيد �صليماين بدمائه غدا قدوة ال�صباب املقاوم.

ال���������ش����داق����ة  ت�������ش���ارك  ج��م��ع��ي��ة   
لل�شهداء ال���وف���اء  م��ه��رج��ان  ب��ح�����ش��ور 
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  �ــصــاركــت   
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة  الإيرانية 
املهند�س حممد م�صعود م�صوؤول  وع�صوية كل من 
م�صوؤول  مو�صى  والأخ حممود  الإلكرتوين  الإعالم 
حممود  والأخ  والطالبي  ال�صبابي  العمل  هيئة 
مهرجان  بح�صور  التقني  ــوؤول  املــ�ــص الــ�ــصــمــاك 
اجلمهورية  �صفارة  اأقامته  الذي  لل�صهداء  الوفاء 
ال�صنوية  الذكرى  مبنا�صبة  الإيرانية  الإ�صالمية 
واأبــو  �صليماين  قا�صم  احلــاج  ل�صت�صهاد  الثانية 
ــك بــتــاريــخ 6  مــهــدي املــهــنــد�ــس ورفــاقــهــمــا. وذلـ
دم�صق.  يف  الأ�صد  مكتبة  يف   2022 الثاين  كانون 
ح�صر املهرجان د. بثنية �صعبان - امل�صت�صارة 
ال�صيا�صية يف رئا�صة اجلمهورية العربية ال�صورية، 
يف  الأ�ــصــد  ب�صار  الرئي�س  كلمة  بــدورهــا  واألــقــت 
ال�صفري  �صبحاين  مــهــدي  ود.  املــنــا�ــصــبــة،  هـــذه 
اجلمهورية  كلمة  األقى  والــذي  بدم�صق  الإيــراين 
نائب  اجلعفري  ب�صار  د.  و  الإيرانية  الإ�صالمية 
اهلل  دخــل  مهدي  د.  و  ال�صوري  اخلارجية  وزيــر 
العربي  البعث  حلــزب  املــركــزيــة  اللجنة  ع�صو 
وقــادة  ال�صورية  الأحـــزاب  وممثلو  ال�ــصــرتاكــي، 
كبري. جماهريي  وح�صد  الفل�صطينية  الف�صائل 

وت���������ش����ارك ب���ح�������ش���ور م���ه���رج���ان 
�شليماين ق��ا���ش��م  ال�����ش��ه��ي��د  ذك�����رى 
�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
واملهند�س  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
حممد م�صعود م�صوؤول هيئة الإعالم الإلكرتوين، 
الفل�صطينية،  القوى  حتالف  اأقامه  مهرجان  يف 
مبنا�صبة الذكرى الثانية ل�صت�صهاد القائد احلاج 
الثاين  كانون   3 بتاريخ  وذلــك  �صليماين.  قا�صم 
املــيــدان. يف  العربي  الثقايف  املــركــز  يف   ،2022

اإليـرانـية الفــلســــطينية  الــصداقة  جـمعيــة  نشـــاطات 
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ــاب  ــتـ نـــــــــدوة حــــــو�ريــــــة حـــــــول كـ
ــل( ــيـ ــر�ئـ ــصـ )�أكــــــذوبــــــة �أر�ــــــــض �إ�ـ
رئي�س جمعية   – البحي�صي  األقى د. حممد      
حول  حما�صرًة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
ندوة  يف  وذلــك  اإ�صرائيل(،  اأر�ــس  )اأكــذوبــة  كتابه 
حوارية نظمتها جمعية الدرا�صات والبحوث والنقد 
الفل�صطينيني،  والأدبـــاء  للكتاب  العام  الحتــاد  يف 
الأمــانــة  مقر  يف  ــثــاين،  ال كــانــون   30 ــد  الأحـ ظهر 
الُكتَّاب  بدم�صق، بح�صور عدد من  العامة لالحتاد 
والباحثني، بينما اأدار احلوار الأ�صتاذ اأحمد هالل.
م �ــصــرحــا �ــصــامــاًل عــن فــحــوى الــكــتــاب،  وقــــدَّ
ــى مـــفـــهـــومـــني رئــيــ�ــصــيــني  ــلـ ــــاب عـ ــت ــ ــك ــ ــز ال ــ ــرك ــ ي
ــكــل. حــيــث عــالــج  ــي ــه هــمــا اأر�ـــــس اإ�ــصــرائــيــل وال
ــودة  ــع ــن املــفــهــومــني مـــن خـــالل ال ــذي ــاحــث ه ــب ال
بينها.  التناق�صات  وك�صف  التوراتية  للن�صو�س 
اأن ي�صع يف كتاب  الـــالزم  ــه مــن  اأن  وقــد وجــد 
اأن  من  اإليها،  وتو�صل  ا�صتخل�صها  التي  املفاهيم 
هذا العدو لي�س له ذاكرة يف فل�صطني ول يوجد اأي 
له ذاكرة يف �صورة  ِنَعت  لكن �صُ بها،  يربطه  رابط 
الـــ39  باأ�صفاره  القدمي  العهد  اأن  ــد  اأكَّ كما  ــة،  رواي
"اأر�ــس  ي�صمى  مــا  على  تــدل  كلمة  اأي  يت�صمن  ل 
اإىل  اأ�صار  الهيكل  ملو�صوع  وبالن�صبة  اإ�صرائيل". 
�صليمان.  ملُلك  �صيا�صيًا  رمزًا  كونه  عن  يعدو  ل  اأنه 

�لإير�نية  �لفل�صطينية  �ل�صد�قة  جمعية 
�ــصــبــابــي ــي  ــص ــا� ــي ــص � لـــقـــاء  يف  تـــ�ـــصـــارك 
     �صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
العمل  هيئة  م�صوؤول  مو�صى  حممود  بــالأخ  ممثلة 
اأبو  الأخ  مع  �صيا�صي  لقاء  يف  والطالبي،  ال�صبابي 
ال�صعبية  للجبهة  العام  الأمــني  نائب  فــوؤاد  اأحمد 
املنظمات  ممــثــلــي  بــحــ�ــصــور  فل�صطني،  لــتــحــريــر 
والــ�ــصــوريــة.  الفل�صطينية  والــطــالبــيــة  ال�صبابية 
الفل�صطينية  ال�صبيبة  منظمة  اللقاء  نظمت  وقــد 
الــثــاين 2022.  بــتــاريــخ 27 كــانــون  �ــصــوريــة،  فـــرع 
حتدث الأخ اأبو اأحمد فوؤاد عن جورج حب�س وجتربته 
امل�صتجدات  عن  مف�صاًل  عر�صًا  وقدم  الن�صالية، 
والفل�صطينية،  العربية  ال�صاحتني  على  ال�صيا�صية 
لإنهاء  احلـــوار  اإىل  ودعــا  منها.  اجلبهة  ومــوقــف 
ين�صجم  مبا  الوطنية  الق�صايا  وخدمة  النق�صام، 
الفل�صطيني. ال�صعب  وتــطــلــعــات  ت�صحيات  مــع 
ــم �أمـــ�ـــصـــيـــة �ــصــعــريــة  ــي ــق ــة ت ــي ــع ــم �جل
ــض �ملـــقـــاومـــة ــ� ــم ــص ــو�ن قـــا�ـــصـــم � ــنـ ــعـ بـ
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  اأقامت 
اأم�صية  الثقايف  ال�صهداء  ملتقى خميم  مع  بالتعاون 
وذلــك  املــقــاومــة(  �صم�س  )قا�صم  بعنوان  �صعرية 
بتاريخ 15 كانون الثاين 2022م يف مكتب اجلمعية 
مبخيم ال�صبينة، بح�صور الأخ مروان �صرقي م�صوؤول 
املكتب وعدد من الأع�صاء يف حزب البعث العربي 
ال�صرتاكي والأخوة ممثلي ف�صائل املقاومة وعدد من 
واع�صاء  والثقافية  الوطنية  وال�صخ�صيات  الوجهاء 
ملتقى خميم ال�صهداء الثقايف. وقد اأدارت الأم�صية 
علي  ال�صعراء  فيها  و�صارك  الــرتك،  فاتن  الأخــت 
رنو، وفادي عي�صى وح�صني جردو وحممود حممد، 
ال�صهادة  قيم  حــول  ق�صائدهم  متــحــورت  الــذيــن 
�صليماين. ال�صهيد  مناقب  جانب  اإىل  واملقاومة، 

�حلــ�ــصــيــنــيــة ــم  ــي خم يف  ــة  ــ ــي ــ �أول �إ�ـــصـــعـــافـــات  دورة  تــخــتــتــم  ــة  ــي ــع ــم �جل
يف  ال�صهداء  عــوائــل  دعــم  هيئة  اختتمت      
دورة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
خميم  يف  اأقامتها  التي  الأولــيــة،  الإ�صعافات 
احل�صينية على مدى 25 �صاعة تدريبية، بتاريخ 
ال�صعب،  حــزب  مكتب  يف  الــثــاين،  كانون   29
بح�صور رئي�س اجلمعية د. حممد البحي�صي، 
اخلطيب. ر�صا  الأخت  الدعم  هيئة  وم�صوؤولة 

اإعداد  من  م�صرحي  مب�صهد  الفعالية  افُتِتحت 
يامن  ال�صاب  م  ــدَّ ق ثــم  املــتــدربــات،  الأخـــوات 
حممد معزوفة مو�صيقية من الرتاث ال�صعبي.
�صكر  البحي�صي  لــلــدكــتــور  كلمة  ذلـــك  ــال  ت
واأ�ــصــاد  الـــدورة،  بنجاح  �صاهم  مــن  كــل  فيها 
اجلمعية  اأن  واأّكـــد  عليها،  املقبلني  ــاأعــداد  ب
لتطوير  ت�صتطيع  مــا  كــل  تقدمي  يف  م�صتمرة 

بعنو�ن  �فرت��صية  ندوة  تقيم  �جلمعية 
)نب�ض �لقد�ض – بانور�ما �لعام 2021(
جمعية  يف  العامة  العالقات  هيئُة  اأقامت 
نـــدوًة  ــيـــة  الإيـــرانـ الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة 
)نب�س  بعنوان   ،"Webinar" افرتا�صية 
القد�س 2021 – بانوراما العام(، وذلك بتاريخ 
 ."Zoom" من�صة  عرب  الثاين،  كانون   23
مب�صاركة رئي�س اجلمعية د. حممد البحي�صي..
ت�صمنت الندوة ثالثة حماور اأدارتها الأخت 
العامة العالقات  هيئة  م�صوؤولة  طوي�صي  اآلء 
�صيف  )معركة  عنوان  حمل  الأول  املحور 
تلتها(  ــتــي  ال الــنــوعــيــة  والأحــــــداث  الــقــد�ــس 
اجلمعية،  رئي�س  البحي�صي  د.  فيه  وحا�صر 
)العمليات  بــعــنــوان  فــكــان  ــاين  ــث ال واملـــحـــور 
عملية  اأبــطــال  �صيما  ل  والأ�ـــصـــرى  الــفــدائــيــة 
ــذا اجلــانــب  ــر يف هــ ــة( وحــا�ــص ــريـ نــفــق احلـ
الثالث  املــحــور  اأمــا  �صعيد،  �ــصــراج  ال�صحفي 
الإعالمية(  واحلرب  )التطبيع  عنوان  فحمل 
ــر فــيــه الإعـــالمـــي اإبـــراهـــيـــم �ــصــري.  وحــا�ــص

التحية  وجـــه  كــمــا  �صعبنا،  اأبـــنـــاء  ــدرات  ــ ق
تعاونهم  عــلــى  الــ�ــصــعــب  حـــزب  يف  لـــالإخـــوة 
وا�صت�صافتهم لفعاليات اجلمعية يف مقرهم.
ــة مــدربــة  م وفــــد اجلــمــعــي بــعــد ذلــــك كـــــرَّ
اأبو  هاجر  وامل�صرفة  عي�صى،  مي�صر  ــدورة  ال
ــوا الــ�ــصــهــادات على املــتــدربــات. لــيــل، ووزعــ
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جمعية �ل�صد�قة تقيم ملتقى »نحن قا�صم«
ال�صداقة  اأقامت جمعية  وت�صحياته..  �صليماين  قا�صم  ال�صهيد  لدم  وفاًء       
الثانية  "نحن قا�صم "مبنا�صبة الذكرى  الإيرانية ملتقى بعنوان  الفل�صطينية 
ل�صت�صهاده، بح�صور �صخ�صيات دبلوما�صية و�صيا�صية وع�صكرية وممثلني عن 
جماهريي  حل�صد  بالإ�صافة  الفل�صطينية،  الف�صائل  وقادة  ال�صورية  الأحزاب 
اأدار  فيما  البحي�صي،  حممد  د.  اجلمعية  رئي�س  ا�صتقبالهم  يف  وكان  مهيب، 
امللتقى الأخ هادي ال�صردي، وقراأ اآيات من الذكر احلكيم القارئ ال�صاب حممد 
ح�صني. وذلك بتاريخ 8 كانون الثاين 2022 يف املركز الثقايف العربي يف امليدان.
القائد  حياة  عن  اجلمعية  اإنــتــاج  من  ق�صري  وثائقي  بفيلم  امللتقى  ُافــُتــِتــَح 
علي  الأخ  األقاها  الإيــرانــيــة  الإ�صالمية  للجمهورية  كلمة  تبعه  �صليماين، 
هذه  يف  م  فتقدَّ بدم�صق،  الإيــرانــيــة  ال�صفارة  باأعمال  القائم   – اآيتي  ر�صا 
قا�صم  ال�صهيد  عن  وحتــدث  العامل،  اأحــرار  كل  من  العزاء  بخال�س  الذكرى 
اآيتي  ل  وف�صَّ بيننا،  حيٌّ  هو  ومنهجه  مبدر�صته  لكنه  ج�صدًا  عنا  غاب  الــذي 
احلاج  ا�صتمده  الذي  احلق  منهج  القومي،  املميز  املنهج  ذلك  عن  باحلديث 
ال�صهادة. لــه  حتققت  حتى  قــدمــًا  عليه  وم�صى  الإ�صالمية،  ال�صريعة  مــن 
اليمنية  ال�صفارة  يف  املفو�س  الوزير   – احليمي  ر�صوان  الأخ  األقى  ذلك  بعد 
عبد  ال�صيد  كالم  من  مبقتطفات  بداأها  التي  املقاومة  �صباب  كلمة  بدم�صق، 
حا�صرًا  �صيظل  احلاج  اأن  على  �صدد  ثم  �صليماين،  القائد  عن  احلوثي  امللك 
ترزح  التي  ال�صعوب  دعا  كما  املقاومة،  �صاحات  كل  يف  واإ�صهاماته  مبنهجه 
املتاآمرة،  الرجعية  اأنظمتهم  على  لالنتفا�صة  العميلة  الأنظمة  نري  حتت 
والباطل. و�صطية بني احلق  يوجد  العظام ل  واملعارك  املواقف اجل�صام  ففي 
يف  التنظيم  م�صوؤول   – خالد  خالد  املهند�س  مها  قدَّ فل�صطني  �صباب  كلمة 
القائد  تاريخ  عن  فيها  حتدث  الإ�صالمي،  اجلهاد  حلركة  ال�صورية  ال�صاحة 
على  با�صتمرار  ًا  ُمِلحَّ فكان  املقاومة،  خدمة  يف  عمره  اأم�صى  الذي  ال�صهيد 
املقاومة  فقيد  ماآثر  عن  للحديث  خالد  انتقل  ثم  له،  حتققت  حتى  ال�صهادة 
مــوؤكــدًا  ــداء،  الأعــ وجــه  يف  �صامدة  �صاخمة  تبقى  كــي  لفل�صطني  مــه  قــدَّ ومــا 
�صيبقى  عــام  املئة  يقارب  ما  البندقية  حمل  الــذي  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن 
�صليماين. احلـــاج  راأ�ــصــهــم  وعــلــى  املــقــاومــة  لــقــادة  دائــمــًا وخمل�صًا  فــخــورًا 
حممود  الأخ  األــقــاهــا  الــتــي  الــ�ــصــداقــة  جمعية  بكلمة  الــكــلــمــات  ــَمــت  ــِت ُاخــُت
وحي  من  ب�صعر  فبداأها  والطالبي،  ال�صبابي  العمل  هيئة  م�صوؤول   – مو�صى 
التخطيط  من  �صنوات  ق�صاها  التي  القائد  حياة  عن  حتــدث  ثم  املنا�صبة، 
ــبــنــاء ممــزوجــة بــالــعــبــادة والــعــلــم والــعــمــل فــجــاءت الــ�ــصــهــادة تتويجًا  وال
العامل. يف  املــقــاومــني  ماليني  قلوب  يف  احلــاج  حل�صور  اأ�ــصــار  كما  لــذلــك، 
�صعبها  وملــقــاومــة  لفل�صطني  �صـليماين  ال�صهيد  دعـــم  عــن  تكلم  وبــــدوره 
ــحــت عــ�ــصــيــة عــلــى النــكــ�ــصــار  ــوة واأ�ــص ــ ــودًا وق ــم ــر �ــص ــ حــتــى اأ�ــصــبــحــت اأك
رجالك  هــم  هــا  الــقــائــد:  لـــروح  بر�صالة  حديثه  مو�صى  وخــتــم  والــهــزميــة، 
ــصـــرون.. فــكــن مــطــمــئــنــًا يـــا حـــاج. ــن املــقــاومــة حـــا�ـ ــادي الـــيـــوم يف كـــل مــي
مــت  َكــرَّ لل�صهادة  الف�صلى  القيمة  وحــي  ومــن  امللتقى  لأعــمــال  وا�صتكماًل 
اجلــمــعــيــة عـــوائـــل الــ�ــصــهــداء، ثـــم تــبــعــه تــكــرمي لأعـــ�ـــصـــاء جلــنــة حتكيم 
للفائزين  تــكــرمي  تـــاله  لـــالإبـــداع(،  �صليماين  قــا�ــصــم  ال�صهيد  )م�صابقة 
ــوان  ــاركــني فــيــهــا اأيــ�ــصــًا، وخــتــم املــلــتــقــى الــ�ــصــاعــر ر�ــص بــاملــ�ــصــابــقــة واملــ�ــص
احلـــرب(. ــري  )اأمـ بــعــنــوان  الــذكــرى  �صاحب  عــن  األــقــاهــا  بق�صيدة  قا�صم 
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عـبداهلل عـلي صبري/ السفير اليمني بدمشق  

     يف 17 يناير/ كانون ثاين 2022م، ظهر 
اليمنية  امل�صلحة  الــقــوات  با�صم  املــتــحــدث 
العمق  يف  نوعية  ع�صكرية  عملية  عن  معلنا 
وقال  اليمن.  اإع�صار  عليها  اأطلق  الإماراتي 
ا�صتهدفت  العملية  "اإن  �صريع  يحيى  العميد 
النفط  وم�صفاة  ظبي  واأبـــو  دبــي  مــطــاري 
املواقع  من  وعــددا  ظبي  اأبــو  يف  امل�صفح  يف 
الهامة واحل�صا�صة" يف  واملن�صاآت الإماراتية 
رد م�صروع على الت�صعيد الأمريكي ال�صعودي 
التي  العملية  اأن  �صريع  واأفـــاد  الإمـــاراتـــي. 
بخم�صة  متــت  والناجحة  بالنوعية  و�صفها 
من  كبري  وعــدد  وجمنحة  بال�صتية  �صواريخ 
القوات امل�صلحة  الطائرات امل�صرية. وهددت 
املوجعة  ال�صربات  باملزيد من  العدو  اليمنية 
دولة  الإمــارات  اإن  بيانها  يف  وقالت  واملوؤملة، 
غـري اآمنة طاملا ا�صتمر ت�صعيدها �صد اليمن.
الهجومية،  بالعملية  اأبوظبي  اعرتفت  واإذ   
زعمت  حني  منها  التهوين  اإىل  �صارعت  فقد 
�ــصــرطــة اأبــوظــبــي يف بــيــان لــهــا �ــصــدر ذات 
ت�صببتا  �صغرية  طائرة  اأج�صامًا  اأن  اليوم، 
ــفـــجـــارات وحـــرائـــق اأ�ـــصـــابـــت ثــالثــة  يف انـ
مبنطقة  برتولية  حمــروقــات  نقل  �صهاريج 
الإن�صاءات  اآخر يف منطقة  امل�صفح، وحريق 
ــدويل،  ــ ــي الـ ــو ظــب ــ اجلـــديـــدة يف مـــطـــار اأبـ
احلادثني". عــن  ــرار  اأ�ــص "ل  اأنـــه  وقــالــت 
جبهة  يف  امل�صلحة  املــواجــهــات  ا�ــصــتــداد  مــع 
اأعلنت  املا�صيني،  ال�صهرين  خــالل  مـــارب 
ان�صحابها  اإماراتيا  املدعومة  العمالقة  قوات 
على نحو مفاجئ من ال�صاحل الغربي لليمن، 
حمافظة  مديريات  غالبية  حتــررت  وبــهــذا 
احلــديــدة مــن الحــتــالل الأجــنــبــي، غــري اأن 
القوات �صرعان ما ظهرت يف حمافظة  هذه 
هادي  اخلائن  حكومة  اإعالن  بعد  "�صبَوة" 
حمافظ  وتعيني  املحافظة،  حمافظ  تغيري 
بداية  ومــع  ــارات.  الإمــ بدعم  يحظى  جديد 
مع  ــوات  ــق ال هـــذه  حتــركــت  2022م،  الــعــام 
اجلنوبي  النتقايل  قــوات  من  لها  نظريات 
يف  بيحان  مديرية  باجتاه  اإماراتيا  املدعوم 
مــارب. ملحافظة  املــجــاورة  �صبوة  حمافظة 
والع�صكري  ال�صيا�صي  التحرك  هــذا  رافــق   
ت�صعيدا كبريا يف الغارات اجلوية على مناطق 
التقدم  التحالف  لقوات  �صمح  ما  التما�س، 
و"حريب"  "بيحان"  ال�صيء باجتاه  بع�س 
للجي�س  �صبق  مديريات  وهي  و"ع�صيالن"، 
واللجان ال�صعبية حتريرها بتفاهمات حملية. 
وبرغم اأن قوات العدو تكبدت خ�صائر كبرية 
وموجعة يف الأرواح والعتاد اإل اإن اإعالم العدو 
اإع�صار اجلنوب  تعاطى مع ما ي�صمى عملية 
املحدود،  النجاح  وت�صخيم  املبالغة  بنوع من 
وابتالع اخل�صائر التي رافقته. وهكذا دخلت 
احلرب على اليمن ف�صال جديدا له ما بعده.
اليمنية  البحرية  القوات  متكنت  الأثناء  يف   
اإماراتية  �صحن  �صفينة  على  ال�صتيالء  من 
احلديدة.  �صاحل  قبالة  اليمنية  املياه  دخلت 

الت�صعيد الجرامي على اليمن*

كــانــت  "روابـــــــي"  الــ�ــصــاحــنــة  اأن  وتـــبـــني 
�صعودية  ع�صكرية  ومــعــدات  اأ�صلحة  حتمل 
تعلق  الإمــارات مل  اأن  وكان لفتا  واإماراتية. 
املهمة  وتركت  ر�صمي  ب�صكل  احلــادثــة  على 
وات�صع  التحالف.  با�صم  الع�صكري  للناطق 
الأمريكية  الإدارة  قبل  من  الإدانـــات  نطاق 
و�صول  املتحدة  والأمم  الأوروبــي  الحتــاد  اأو 
اأن  راأى  الـــذي  ــدويل  الـ ــن  الأمـ جمل�س  اإىل 
يف  البحري  لالأمن  تهديدًا  ت�صكل  العملية 
اإىل  ــا  داعــي الأحـــمـــر،  والــبــحــر  عـــدن  خليج 
وطاقمها. ال�صفينة  عــن  الــفــوري  ــراج  ــ الإف
�صنعاء  حكومة  على  ال�صغط  اإطـــار  ويف   
ا�ــصــتــغــل الــتــحــالــف هـــذه احلـــادثـــة، وبـــات 
كم�صدر  ــديـــدة  احلـ مـــوانـــئ  عـــن  يــتــحــدث 
ولوح  الدولية،  للمالحة  وتهديد  للقر�صنة 
ــهــا.. وفعل  ــئ بــا�ــصــتــهــداف احلـــديـــدة ومــوان
الـــدويل. �صنعاء  مــطــار  مــع  نف�صه  الــ�ــصــيء 
ــوازاة �ــصــاعــف الــتــحــالــف مــن اإحــكــام  ــاملـ  بـ
دخول  دون  ــوؤول  واحلـ اليمن  على  احل�صار 
امل�صتقات  حتمل  التي  ال�صفن  من  يكفي  ما 
تع�صفية  اإداريــــة  اإجـــــراءات  مــع  النفطية، 
اتخذتها حكومة اخليانة مع رجال الأعمال، 
ما اأدى اإىل تفاقم الأزمة القت�صادية وت�صكل 
واملازوت  البنزين  "طوابري" عند حمطات 
وتعبئة الغاز املنزيل يف خمتلف املحافظات.
ــل الأ�ــــصــــيــــلــــي: ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ اإ�ـــــصـــــرائـــــيـــــل الـ
املراقبني  بع�س  يعزو  ودولــيــا،  اإقليميا       
الــتــ�ــصــعــيــد الــعــ�ــصــكــري لــلــتــحــالــف وبــدفــع 
الــكــيــان  مـــع  جـــرى  تن�صيق  اإىل  ــي  ــ ــارات اإمــ
رئــيــ�ــس وزراء  زيــــارة  اأثـــنـــاء  الــ�ــصــهــيــوين، 
دي�صمرب   13 يف  الإمــارات  دويلة  اإىل  الكيان 
حممد  التقى  حيث   ،2021 الثاين  كانون   /
ــد وعــقــد اجــتــمــاعــات مــع م�صئولني  بــن زايـ
التي  للزيارة  كبرية  دعاية  و�صط  اإماراتيني 
بينيت  نفتايل  ويــعــد  بالتاريخية.  و�صفت 
يزور  امل�صتوي  بهذا  اإ�صرائيلي  م�صوؤول  اأول 
زايد. بن  حممد  ظبي  اأبو  عهد  ويل  ويلتقي 
 ومما يدلل على هذا التن�صيق، م�صتوى ردة 
الفعل لدى قادة الكيان وو�صائل اإعالمه اإثر 
مواقع  ا�صتهدفت  التي  اليمن  اإع�صار  عملية 
املوقف  �صعيد  فعلى  الإمــارات،  يف  ح�صا�صة 
الكيان يف ات�صال مع بن  اأعلن رئي�س وزراء 
زايد دعمه لكل ما تقوم به الإمارات "دفاعًا 
اأمنها �صد هذه العتداءات" ، م�صددًا  عن 
الإرهــابــيــة  للقوى  الت�صدي  �ــصــرورة  على 
املنطقة،  يف  وال�صالم  ال�صتقرار  تهدد  التي 
حــد زعــمــه. وذكـــرت و�ــصــائــل اإعــالمــيــة اأن 
وخمابراتيا  اأمنيا  دعما  عر�صت  اإ�صرائيل 
عـــلـــى الإمــــــــــارات يف مـــواجـــهـــة هــجــمــات 
اليمن. الــقــادمــة مــن  املــ�ــصــرية  الــطــائــرات 
الــقــوة  تــطــور  املــخــاوف مــن   وعــلــى �صعيد 
�صحيفة  ذكــــرت  الــيــمــنــيــة  ــة  ــاروخــي ــ�ــص ال
"الهجوم على  اأن  الإ�صرائيلية،  "هاآرت�س" 
اأبو ظبي يدل على اأن اإيالت لي�صت حم�صنة 

يف  حيوية  ومن�صاآت  مواقع  ا�صتهدفت  التي 
العمق الإماراتي، ذلك اأن ا�صتهداف املدنيني 
وبالذات الن�صاء والأطفال عمل ممنهج ودائم 
العدوان  بدء  منذ  الإجرامي  التحالف  لهذا 
وما ي�صمى بعا�صفة احلزم يف 2015م وحتى 
بحق  املفتوحة  القتل  حملة  اأن  غري  الــيــوم. 
املدنيني يف اليمن خالل الأيام املا�صية تعرب 
عن اإفال�س قيمي واأخاليف وف�صل ذريع لهذا 
التحالف الذي ما اإن يخ�صر جولة يف جبهات 
ــال،  الأطــف مــن  لينتقم  يــعــود  حــتــى  الــقــتــال 
عن  الطرف  يغ�س  دويل  اإىل غطاء  م�صتندا 
. اليمن  يف  زايــد  واأولد  �صعود  بني  موبقات 
والإنرتنت  الت�صال  مراكز  ا�صتهداف  اأما   
ب�صاعة  تقل  فال  اجلرائم،  لهذه  امل�صاحبة 
الربيئة،  الــدمــاء  ا�صتباحة  عــن  جرمها  يف 
ذلك اأن الهدف منها تغييب احلقيقة وطم�س 
اآثار اجلرمية، يف اأ�صلوب غري جديد بقدر ما 
العدوانية،  احلــرب  هذه  طــوال  متعمدا  كان 
من�صية  تــكــون  اأن  التحالف  لها  اأراد  الــتــي 
وحمالت  الإعــالمــي  احل�صار  ا�صتمرار  مع 
و�صائل  كربيات  كربها  توىل  التي  الت�صليل 
بالعربية. ناطقة  واإن كانت  العربية  الإعالم 
 رمبا يتوهم العدو اأن مثل هذه اجلرائم من 
قواته  وردع  اليمني  ال�صعب  تخويف  �صاأنها 
العدو خ�صائر كبرية يف  كبدت  التي  البا�صلة 
كل اجلبهات وطالت ب�صواريخها وطائراتها 
ــن املـــواقـــع يف الــعــمــق  ــات مـ ــئـ املــ�ــصــرية املـ
ال�صت�صالم  اأن  غري  والإمــاراتــي..  ال�صعودي 
هذه  اإن  بل  اليمنيني،  قامو�س  يف  وارد  غري 
وامل�صفوكة ظلما  امل�صتباحة  الطاهرة  الدماء 
وعدوانا هي الوقود الذي ي�صعل نار التحدي 
اإل يف  تتوقف  لــن  نـــريان  والــعــنــفــوان، وهــي 
يرتدع  لن  اأنــه  نعرف  الــذي  الــعــدو،  اأح�صاء 
الكاأ�س. ي�صرب من ذات  اإل حني  اأو يرتاجع 

ــمــود لــالأبــحــاث  ــن مــركــز الــ�ــس ــ *ع
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اأي�صا". واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن املوؤ�ص�صة 
التهديدات  مع  تتعامل  اإ�صرائيل  يف  الأمنية 
الكيان  وزراء  لرئي�س  و�صبق  بجدية.  اليمنية 
اأن�صار  �صنف    اأن  نتنياهو  بنيامني  ال�صابق 
ــر لإ�ــصــرائــيــل. اهلل الــيــمــنــيــة  كــتــهــديــد اآخــ
قدرة  موؤخرا  الإ�صرائيلي  الإعــالم  وتناول   
خالل  من  واحــد،  اآٍن  يف  والتنفيذ  الت�صغيل 
ــالق �ــصــواريــخ وطـــائـــرات مــ�ــصــرّية نحو  اإطــ
وامل�صتوى  اجلــراأة  اإىل  اإ�صافة  اأهــداف،  عدة 
اأن�صار  متتلكه  فيما  الــتــطــور،  مــن  ــعــايٍل  ال
ــوارب  ــدى، وقـ ــ اهلل مــن �ــصــواريــخ بــعــيــدة امل
الكتف. على  من  تطلق  و�صواريخ  مفخخة، 
املمرات  تهديد  اإىل  اأي�صا  هاآرت�س  ولفتت   
ــر، وقــالــت اإن  ــمـ املــالحــيــة يف الــبــحــر الأحـ
ق�صوى،  اأهمية  املو�صوع  هذا  تويل  اإ�صرائيل 
واأن �صالح اجلو والبحر الإ�صرائيلي يعمل يف 
اإىل  اأي�صا  واأ�صارت  اليمن منذ عقود.  �صاحة 
تهديدات ال�صيد عبدامللك احلوثي التي وجهها 
لإ�صرائيل اأثناء معركة �صيف القد�س الأخرية.
اليمن  الإمــارات يف حرب  دور  اأن  يخفى  ول 
واللوجي�صتي  املــايل  الدعم  على  يقت�صر  مل 
لكنها  املـــاأجـــوريـــن،  واملــقــاتــلــني  لــلــمــرتــزقــة 
املهام  من  الكثري  وجي�صها  بنف�صها  با�صرت 
اخلفية  واملطامع  الأهــداف  ك�صفت عن  التي 
لتحالف العدوان يف هذه احلرب، وما يت�صل 
ما  وخا�صة  �صهيواأمريكية،  اأجندة  من  بها 
ال�صرتاتيجية،  املندب  بــاب  مبنطقة  يتعلق 
التي ل تزال القوات الإماراتية ت�صيطر عليها، 
الأحــمــر،  البحر  املــالحــة يف  تــاأمــني  بــزعــم 
واإ�ــصــرائــيــل. لأمــريــكــا  هــدف م�صرتك  وهــو 
اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن �صيطرة الإمارات على 
ل  اليمن،  جنوب  يف  ال�صرتاتيجية  املــوانــئ 
مينحها امتيازات خا�صة فح�صب، لكنه يجعل 
املوانئ"  "حـــرب  يف  اأمريكية  اأداة  منها 
امل�صروع  اأن  �صرًا  ولي�س  ال�صني.  مع  امل�صتعلة 
يعتمد  واحــد،  طريق  واحــد  حــزام  ال�صيني 
يف مــ�ــصــاره الــبــحــري عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
اأفريقيا  و�صمال  �صرق  اإىل  الو�صول  بهدف 
ــرى. ــا مــن جــهــة اأخـ ــ مــن جــهــة، واإىل اأوروبـ
ــن: ــمـ ــيـ الـ يف  يـــــهـــــودي  ــت  ــ ــص ــ ــو� ــ ــوك ــ ــول هــ  
      اإثر عملية اإع�صار اليمن �صاعف حتالف 
هجماته  من  الإمــاراتــي  ال�صعودي  الــعــدوان 
اليمن،  على  واله�صتريية  اجلــويــة  وغــاراتــه 
ارتكب  التي  �صنعاء  العا�صمة  على  وبالذات 
فيها مذبحة بحق اأ�صرة كاملة من اآل اجلنيد 
راح �صحيتها نحو 14 �صهيدا، وبلغت جرائم 
التحالف ذروتها مع املحرقة التي تعر�صه لها 
وكان  �صعدة،  مدينة  يف  ال�صجون  اأحد  نزلء 
يف  واجلــرحــى  القتلى  مــن  املــئــات  �صحيتها 
هولوكو�صت يهودي باأيادي اإماراتية �صعودية. 
الوح�صية  املجازر  هذه  اإىل  النظر  ميكن  ول 
الــعــدوان  حتــالــف  يرتكبها  الــتــي  واملـــروعـــة 
فعل  كــردة  اليمن  على  الإمــاراتــي  ال�صعودي 
امل�صددة  الأخـــرية  ال�صربات  على  انتقامية 
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�ل�صعب �لفل�صطيني يت�صامن مع �ل�صعب �ليمني �ملظلوميف فلـــ�صــطـــني
حركة �جلهاد �لإ�صالمي يف فل�صـطنيد.حممد �لبحي�صي

 تدعو �إىل وقفة ت�صامنية مع �ليمن

غزة  مدينة  يف  الفل�صطينية  اجلــمــاهــري  نــفــذت 
ال�صعب  مع  ت�صامنية  وقفة   ،2022/1/22 بتاريخ 
يتعر�س  الــذي  العدوان  وجه  يف  ال�صامد  اليمني 
وتــاأتــي هذه  الــ�ــصــعــودي.  التحالف  مــن جــانــب  لــه 
الوقفة الت�صامنية، التي دعت اليها حركة اجلهاد 
بوقف  املطالبة  اأجــل  من  فل�صطني،  يف  الإ�صالمي 

العدوان على اليمن واأهله.
"اجلهاد  حركة  يف  القيادي  دعا  الوقفة،  وخالل 
"التحّرك لوقف  اإىل  البط�س،  الإ�صالمي"، خالد 
يعد  "مل  ــه  اإنَّ وقال  اليمن".  على  العبثية  احلرب 
بدعمنا  ال�صوت  ُنعلي  اأن  �صوى  خيار  من  اأمامنا 
داعــيــًا  اليمن"،  يف  قتلهم  ورف�صنا  لــالأبــريــاء، 
الأمة اإىل "اخلروج يف مظاهرات �صد ا�صتهداف 
ال�صعب  اإىل  البط�س  وتوّجه  اليمن".  يف  املدنيني 
اليمني، قائاًل له "نقف معكم يف وجه املجازر التي 
لطاملا عانينا جّراءها"، م�صريًا اإىل اأنَّ "الطائرات 
بدًل  اليمن،  يف  الُعّزل  املدنيني  ت�صتهدف  العربية 
من ا�صتهداف الحتالل ال�صهيوين". واأ�صاف اأنَّ 
"اجليو�س العربية خذلت فل�صطني، واأ�صبح هّمها 
حماية العرو�س من غ�صب ال�صعوب"، م�صريًا اإىل 
�صّكلوا  الذين  العرب،  بالقادة  الأجــدر  "كان  ــه  اأنَّ
يف  احلياد  على  يقفوا  اأن  اليمن،  �صد  التحالف 
"اجلهاد  حركة  يف  القيادي  د  اليمني".واأكَّ امللف 
"نحن  بالقول  اليمن،  مع  الــوقــوف  الإ�صالمي" 
اإىل  غزة  من  اأ�صواتنا  ونرفع  اليمني،  ال�صعب  مع 

�صنعاء الأبية ُن�صرًة له". 
اأّن  لها  بيان  يف  اجلهاد  حركة  اأكــدت  قد  وكانت 
َد يف اليمن، بالطائرات  "ا�صتهداف  املدنيني املتعمَّ
الــعــدوان  هــذا  ف�صل  دلــيــل على  هــو  ــة،  الأمــريكــي

وهزميته يف ميادين القتال".

فيها  يختلف  م��ّرة  ك��ّل  مثل 
اتفاقهم  قّلة  على  الفل�سطينّيون 
ك����ان امل���وق���ف م���ن احل���رب 
املفرو�سة على ال�سعب اليمني.. 
البدء من  ا�سارة  لها  اعطيت  التي  احلرب  تلك 
ال�سابعة... �سنتها  تكمل  ان  وتو�سك  وا�سنطن 
ويف كّل اختالف نرى اّن الوالءات ال�سّيقة هي 
البع�ض  يتوهمه  ما  اأو  امل�سالح  هي  كما  املعيار 
وامل�سلحة  االأعمى  ال��والء  وب��ن   .. م�سالح 
احل��ق... ويغتال  احلقيقة  ت�سيع  املتوهمة 
بع�ض الفل�سطينّين ال يهّمهم التفريق بن احلق 
والباطل .. وال بن ال�سحّية واجلاّلد .. وال بن 
والظلم...  العدل  بن  وال  واملنكر..  املعروف 
ال�سدق  بن  وال  والّزيف...  احلقيقة  بن  وال 
والكذب.. وال يهّمهم ان يجمعوا بن االأ�سداد 
ما دامت هذه تقّدم لهم املال والغطاء ال�سيا�سي 
حّتى لو كان هذا ال�سد هو ال�سيطان بذاته....
للبع�ض  ج����اءت  اأي����ن  م���ن  اأدري  وال 
ين�سبونها  التي  ال�سبهة  ه��ذه  الفل�سطيني 
اأق��رب... ال�سفاهة  اىل  وهي  ال�سيا�سة  اىل 
االّمة  نكون  ان  الفل�سطينيّن  نحن  اردن��ا  اذا 
الو�سط التي ت�سهد على الّنا�ض فعلينا ان ن�سهد 
باحلّق  .. ولو كان احلّق مّرا ، حيث م�سلحتنا يف 
الدنيا قبل االآخرة ان ن�سهد باحلق الأّن يف هذا 
الله..  �سخط  خالفه  ويف  �سبحانه  لله  مر�ساة 
ي�سّمى  ما  واأما   ... التكليفي  املعيار  هو  وهذا 
احلياد فهو هروب من ال�سهادة ومن التكليف 
الواجب..."وال ياأب  ال�سهداء اإذا ما دعوا".
الناأي  بحّجة  وقتها  يف  ال�سهادة  عن  والّنكول 
بالنف�ض ي�ساوي �سهادة الّزور �سواء ب�سواء....
وال�������ل�������ه امل�����������س�����ت�����ع�����ان.....

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 
ــن مـــــع �لــيــمــن ــامـ ــصـ ــ�ـ ــتـ تـ

بتاريخ 2022/1/21 عرّبت اجلبهة ال�صعبّية 
الكامل  "ت�صامنها  عــن  فل�صطني  لتحرير 
اليمني  ال�صعب  ومع  ال�صحايا،  عائالت  مع 
"خال�صًا عاجاًل ملعاناته  ال�صقيق"، متمنيًة 

ليعود مينًا �صعيدًا ع�صيًا على الك�صر".
و�صّددت اجلبهة ال�صعبية على اأّن "اليمن، يف 
العدوان  على  �صينت�صر  الأ�صطوري،  �صموده 
يف نهاية املطاف"، ُموؤكدًة "�صرورة حتّرك 
و�صعوب  العربية  الوطني  التحّرر  قوى حركة 
ــن اأجــــل جلم  ــل، م ــاج ــة، عــلــى نــحــو ع ــ الأمـ

العدوان على اليمن ال�صقيق ووقفه".

»�جلبهة �لدميقر�طية«
 تدين �ملجازر يف �ليمن

■ اأدانت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني يف 
بيان لها املجازر التي اأودت بحياة ع�صرات املدنيني 
ت�صعيدًا  ذلك  وراأت يف  ال�صقيق،  اليمن  اأنحاء  يف 
يف  ال�صيا�صية  الأزمــة  يعمق  اأن  �صاأنه  من  خطريًا 
والتي  الكوارث،  من  املزيد  بها  يلحق  واأن  البالد، 
العربي  للبلد  يعيد  ومبا  لها،  لو�صع حد  الأوان  اآن 

ال�صقيق وحدته واأمنه وا�صتقراره.
وقالت اجلبهة لقد اأثبتت �صنوات احلرب الطويلة 
على اليمن مدى عبثيتها، وف�صلها عرب اللجوء اإىل 
كل اأ�صكال القتل والدمار، يف حتقيق اأهدافها، بل 
والكوارث  اخلــراب  من  املزيد  اإىل  باملقابل  اأدت 
على ح�صاب املواطنني الأبرياء. وحقهم يف العي�س 
�صد  احلــروب  اأ�صكال  كل  وقف  يتطلب  ما  الكرمي 
اإىل  للو�صول  اأبنائه  اأمــام  املجال  واإف�صاح  اليمن، 
م�صاحلة وطنية، تعيد لليمن ا�صتقراره، وتر�صم له 

طريق اإعادة البناء والإزدهار.■
الإعالم املركزي
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بني  والنور،  الظالم  بني  م�صتمر  �صراٌع  الب�صرية  تاريخ 
وطلب  ال�صتبداد  بني  والــعــدل،  الظلم  بني  واحلــق،  الباطل 
اأن  تريد  الإن�صانية  الكرامة  بني  قلت  �صئت  واإن  احلــريــة، 
اجلاهلية  وبني  احلياة،  رحاب  يف  وتنطلق  نف�صها  ت�صتوعب 
والبهيمية تريد م�صخ الكرامة، وال�صتبداد مب�صائر اخللق..
الفئة  اأّن  الطويل  ال�صراع  هذا  اأعماق  يف  لرتى  ــك  واإّن
الباغية الّطاغية، متّثل الفردّية بكل خ�صائ�صها يف �صخ�س 
واحد )ديكتاتور( اأو يف كتلة من الأ�صخا�س )حزب اأو جماعة( 
اإح�صا�س  على  الق�صاء  اإىل  معّينة  مادية  بعوامل  مدفوعة 
الإح�صا�س وح�صره  اإىل كبت هذا  اأو  ب�صخ�صيتها،  اجلماعة 
يف دائرة �صّيقة كل هّمها خدمة هذا الفرد اأو تلك اجلماعة..
الظلم  وطـــاأة  حتــت  تـــزال  ول  الإن�صانية  عا�صت  لقد 
�صّيقوا  الذين  الطغاة  من  نفٌر  اإّياها  �صامه  الذي  واخل�صف 
ــوا الــلــوائــح والــوثــائــق  ــّن ــة الأر�ـــــس، و�ــص عــلــى الــنــا�ــس رحــاب
والقوانني التي متّكنهم من حما�صرة الآخرين وا�صتعبادهم 
مناذج  وراأيــنــا  امل�صت�صعفني،  لهوؤلء  ت�صريفًا  ذلــك  واعتبار 
يف  وهــامــان(  وفرعون  )قــارون  اأمثال  اجلبابرة  هــوؤلء  من 
الرّباين  الإن�صان  منــاذج  راأيــنــا  املقابل  ويف  التاريخ،  طــول 
ــوؤلء الـــكـــرباء، وداعـــيـــًا اإىل حرية  ــه ــذي جـــاء مــقــاومــًا ل الـ
كّبلهم  التي  والأغـــالل  الإ�ــصــر  رفــع  ووجــوب  الب�صر  وكــرامــة 
وال�صتغالل  كال�صتعباد  ظــاهــرًا  كــان  اإن  امل�صتكربون  بها 
وال�صتخفاف  الأوهــام  بث  خالل  من  باطنًا  اأو  وال�صتبداد 
ــيــف الـــوعـــي.. ــب احلــقــائــق وتــزي ــل واخلـــرافـــة واجلـــهـــل وق
متّثل  الــتــي  احلــقــيــقــة  هـــذه  نعي�س  ــوم  ــي ال عــاملــنــا  ويف 
المتداد لذلك ال�صراع الذي ل ينتهي، ونرى راأي العني ما 
من  امل�صت�صعفة،  ال�صعوب  حق  يف  الكربى(  )القوى  متار�صه 
وم�صادرة  للروات،  ونهب  وجتويع،  وتدمري،  وقهر،  ع�صٍف 
معه.. وُولـــدت  الإن�صان  عليها  ُفطر  التي  احلقوق  لأب�صط 
القرن  الغرب يف  نارها  اأوقــد  التي  ومن رحم احلــروب 
خا�صتها  )عامليتني(  غربيتني  حربني  يف  واملتمّثلة  املا�صي 
ولدت  والتمّيز،  والتفّوق  والإن�صانية  احل�صارة  تّدعي  اأنظمة 
وتلتها منظمة )الأمم  الأمم(  التوايل منظمة )ع�صبة  على 
نتائج  وا�صتثمار  ل�صتغالل  الأب�صع  هو  منوذج  ويف  املتحدة(، 
ودفعت  الويالت،  العامل  على  جّرتا  الّلتني  احلربني  هاتني 
بالقوة الأمريكية الغا�صمة )رائدة امل�صروع الغربي( لتتحّكم يف 
قيادة العامل بالنار واحلديد تارًة وبالقوة الناعمة تارًة اأخرى، 
اأي بالرتهيب والرتغيب، ي�صاركها يف هذا بنحو اأو باآخر عدد 
من القوى من ذات الوجهة )ال�صتكبارية( بعدد اأ�صابع اليد 
الأر�س.. �صعوب  على  اأو�صياء  اأّنهم  يعتقدون  مّمن  الواحدة 

ع�صبة �لأمم:
النعقاد،  ــم  دائ غربيًا  مــوؤمتــرًا  الأمم  ع�صبة  جــاءت 
يتداول فيه اأركان الغرب �صوؤون اإدارة العامل، الذي كان يوم 
هذه  اأُ�ص�صت  وقد  املختلفة،  لدوله  واإقطاعيات  مــزارع  ذاك 
اإليه  اآلــت  الــذي  1919م  فر�صاي  موؤمتر  اأعقاب  يف  املنظمة 
 ))1919-1914(( الأوىل  الغربية  احلرب  تركات  ت�صفية 
اأهدافها  تلك احلرب التي كانت يف مبتداها ومنتهاها، ويف 
عليها  العاملية  �صفة  واإ�صباغ  النخاع،  حتى  غربية  وغاياتها، 
فيه اإجحاف وظلم بحق تلك ال�صعوب التي مت نحر اأبنائها يف 
حرٍب ل ناقة لهم فيها ول جمل، هذه احلرب التي اأمّت الغرب 

م�صى  ثم  دولــه،  بع�س  )حــدود(  وقّلم  العثمانية  الدولة  حتطيم  فيها 
لر�صم خارطة العامل ال�صيا�صية وفقًا ملوازين القوى اجلديدة، وتزامن 
ذلك مع خروج الوليات املتحدة من عزلتها، ودخول رو�صيا العزلة بعد 
جناح الثورة ال�صيوعية فيها، ومن نتائج تلك احلرب اأي�صًا امل�صي يف 
منذ  التاريخ  يف  الأوىل  وللمرة  حيث  الأبي�س(،  )الرجل  حلم  حتقيق 
على  �صيطرتهم  فر�س  الغربيون  ي�صتطيع  الــرومــاين  الحتالل  عهد 
اإىل  طنجة  من  تقريبًا  الإ�صالمي  العامل  وكافة  العربي،  الوطن  كامل 
مانياّل، وطّبقت ما �ُصّمي نظرية "�صعب اهلل املختار"  التي ا�صتوردتها 
الأبي�س"... "الرجل  هيمنة  ل�صالح  ولــكــن  "اليهودية"  مــن 
غاللة  وراء  العن�صرية  وحقيقته  مقا�صده  الغرب  اأخفى  ولقد 
اإىل  ــال  اأحـ حيث  النــتــداب،  �صّماها  الغربية"  "املثل  مــن  رقيقة 
ما  عــرب  احلــرب  تــركــات  بع�س  اإدارة  اأمــر  وميثاقها  الأمم  ع�صبة 
هذين  م�صمون  اأّن  واحلقيقة  والو�صاية،  النــتــداب  بنظامي  �ُصّمي 
غربية  عن�صرية  نظرية  واحـــد،  نظام  الأ�ــصــل  يف  وهما  النظامني 
ا�صتالب  اإّل:  كانت  ما  لها  النهائية  الغاية  واأّن  يهودية،  جــذور  ذات 
بغر�س  العربية،  لالأمة  والب�صرية  الرتابية  الوحدة  وف�صل  فل�صطني، 
متقّدمة  كقاعدة  "اإ�صرائيل"  اأعني  "ال�صرطاين"  الكيان  ذاك 
والإ�صالمية... العربية  املنطقة  يف  الغربي  للم�صروع  حربة  وراأ�ـــس 
املنظمة  هــذه  �صحايا  واأكـــرب  اأول  فل�صطني  كــانــت  فقد  وبــهــذا 
وقــّرر  1922/7/24م،  يف  الع�صبة  جمل�س  اجتمع  حينما  وذلـــك 
جمل�س  لــقــرار  تنفيذًا  الــربيــطــاين  ــداب  ــت الن حتــت  فل�صطني  و�ــصــع 
نظام  "بلفور" يف  وعد  تبّني  ومّت  الأعلى يف 1920/1/2م،  احللفاء 
النتداب، حيث اأُوكل اإىل بريطانيا املنتدبة تنفيذ هذا الوعد امل�صوؤوم.

�لأمم �ملتحدة و�زدو�جية �ملعايري:
العام  يف  التاأ�صي�س  منذ  نف�صها  املتحدة  الأمم  منظمة  قّدمت 
ال�صرعية  ومــبــادئ  قــواعــد  اإر�ــصــاء  على  �صتعمل  اأنــهــا  على  1945م  
الدولية كمبداأ حظر ا�صتخدام القّوة، ومبداأ عدم التدخل يف ال�صوؤون 
و�صون  الأمم  وال�صيادة جلميع  وامل�صاواة يف احلقوق،  للدول  الداخلية 
تقرير  يف  ال�صعوب  وحــق  اأرا�صيها،  و�صالمة  ال�صيا�صي  ا�صتقاللها 
ميثاقها  ن�صو�س  يف  مثّبتة  وغــريهــا  املــبــادئ  هــذه  ــل  وك م�صريها 
اأّن  اإّل  الــدويل،  ال�صعيد  على  القانون  �صيادة  مبداأ  لتج�صيد  كدعائم 
امتيازات  على  با�صتحواذها  الأمن  الكربى على جمل�س  الدول  هيمنة 
ازدواجية  تطبيق  اإىل  اأّدى  "الفيتو"  النق�س  وحق  الدائمة  الع�صوية 
املتعلقة  الق�صايا  �صّيما  ول  الدولية،  الق�صايا  من  العديد  يف  املعايري 
اأهم  عن  املنظمة  هذه  انحراف  وبالتايل  والإ�صالمية،  العربية  باأمتنا 
القانون.. تطبيق  يف  امل�صاواة  مبداأ  وهــو  الدولية،  ال�صرعية  مبادئ 

ــة املــعــايــري  ــ ــي و�ــصــنــتــحــّدث بــاإيــجــاز عـــن �ــصــيــا�ــصــة ازدواجــ
روؤو�ـــس  على  املــتــحــدة  الأمم  متار�صها  الــتــي  مبكيالني  والــكــيــل 
تلك  مـــن  منــــاذج  ــّدم  ــقـ ونـ �ــصــمــري،  ول  خــجــل  دون  الأ�ـــصـــهـــاد 
واليمن... ــران،  ــ واإي ــعــراق،  وال فل�صطني،  مــن  كــل  يف  ال�صيا�صة 

منظمة �لأمم �ملتحدة وفل�صطني:
نه�صت منظمة الأمم املتحدة ك�صلفها "ع�صبة الأمم" على 
اأنقا�س حرب تدمريية رهيبة و�صفت بـ )العاملية الثانية( حتّكمًا 
وبهتانًا، لأن الغرب اأدار رحاها يف معظم اأنحاء العامل، من اأجل بناء 
تراتبية مليزان القوى، واإعادة اقت�صام مزايا الهيمنة على العامل.
ففي  العربية  والــبــالد  الفل�صطينية  الق�صية  �صعيد  وعلى 
"ال�صام"  املنطقة  م�صروع جتزئة  مّت حماية  الأمم  عهد ع�صبة 
فنه�صت  املتحدة  لالأمم  الأمر  �صار  ثم  النتداب،  نظام  وتطبيق 
جتزئة  اأو  املق�ّصم  ق�صمة  فل�صطني(  )تق�صم  قــرار  يف  بتكري�صها 
على"بدعة"  ارتكزت  لأّنها  )�صيزى(  ق�صمًة  وكانت  املــجــّزاأ، 
الذي  بلفور  ووعــد  الع�صبة،  عهد  جتــاوزت  فهي  م�صبوقة،  غري 
لليهود  )كــيــان(  اإن�صاء  اإىل  لليهود،  قومي(  )وطــن  عن  حتــّدث 
يحظى باعرتاف ودعم النظام الدويل، ومن خالل منرب اجلمعية 
للقوى  هذا-  يومنا  -واإىل  يومذاك  خا�صعة  كانت  التي  العاّمة، 
اإليها  اآل  التي  املتحدة،  الوليات  راأ�صها  وعلى  املهيمنة  الغربية 
تق�صيم  قــرار  على  الت�صويت  مّت  وهكذا  ال�صهيونية،  احت�صان 
القرار  هــذا  1947/11/29م،  بتاريخ   )181( رقــم  فل�صطني 
اإقامة دولتني  اأّنه قّرر  الذي كّر�س ماأ�صاة فل�صطني والأمة، ورغم 
م�صتقلتني يف فل�صطني عربية ويهودية، وو�صع القد�س حتت نظام 
الإدارة الدولية بوا�صطة الأمم املتحدة وتلك هي جرمية وف�صيحة 
ميثاقها  املتحدة  الأمم  خالفت  حيث  الع�صور،  كل  بل  الع�صر، 
وجتاوزت اخت�صا�صها.. ولكّنه قانون القوة وال�صتكبار والبلطجة.
الق�صايا  اأكـــر  الــعــادلــة  الفل�صطينية  الق�صية  كــانــت  لقد 
فيه  الكربى  والــدول  الأمن  جمل�س  انحياز  ف�صحت  التي  الدولية 
العدوان  جانب  اإىل  ورو�صيا(  وفرن�صا   – بريطانيا  )اأمريكا- 
الإ�صرائيلي وعدم تطبيق القانون الدويل عليها، على الرغم مّما 
قامت  وتقوم به )اإ�صرائيل( وهي ) يف الأ�صا�س كيان غري �صرعي 
باإ�صرائيل  لالعرتاف  ا�صرتط  الذي  نف�صه  التق�صيم  قرار  بح�صب 
يــحــدث(.. مل  ــذي  ال ال�صيء  وهــو  فل�صطينية  عربية  ــة  دول قيام 
وتدمري  واعــتــقــال  وتهجري  وا�صتيطان  ــادة  ــ اإب حـــروب  مــن 
ــر من  ــ اأكـ ــن  فــلــ�ــصــطــيــنــي مـ ــون  ــي مــل ــن /14/  ــر مـ ــ اأكـ حلـــيـــاة 
منّظماتها  بــكــل  املــتــحــدة  الأمم  تــقــوم  اأن  دون  �ــصــنــة،  �صبعني 
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)املعايري املزدوجة(.. و�صمة عار يف جبني الأمم املتحدة
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ت�صاوي  ل  ــرارات  ــ قـ مــن  ــاأكــر  ب ــن  ــ الأم جمل�س  راأ�ــصــهــا  وعــلــى 
ــة. ــي ــل ــي ــرائ ــص ــابــري الإ� ــع ــت ــه بــحــ�ــصــب ال ــبــت بـ ــت ــذي ُك ــ ــرب الـ احلــ
ــّزق املــنــدوب  ــ ــد راأيـــنـــا يف الــيــومــني املــا�ــصــيــني كــيــف م وقـ
على  الإن�صان  حقوق  جلنة  تقرير  املتحدة  الأمم  يف  الإ�صرائيلي 
مراأى وم�صمع من العامل، ولو فعلها غريه لقامت الدنيا ومل تقعد..
ويف العقد الأخري تعّر�صت غزة لأربعة حروب مدّمرة، قتلت 
التحتية  البنية  ودّمــرت  البيوت،  اآلف  ع�صرات  ودّمــرت  الآلف 
والقت�صادية، وقريب من ذلك ما يجري يف ال�صفة من م�صادرة 
القتحام  وعمليات  املحا�صيل،  وحرق  الدومنات،  اآلف  ع�صرات 
القد�س  اإخالء  وحماولت  الأق�صى،  للم�صجد  اليومية  والتدني�س 
واأ�صم..  اأعمى  كاأّنه  املتحدة  بالأمم  ممّثاًل  والعامل  اأهلها..  من 
وكل ذلك لأّن الفاعل هو "اإ�صرائيل"، ذلك الكيان اخلارج عن 
العقوبة،  اأمن  لأّنه  الدولية  الأعــراف  كل  على  واملتمّرد  القانون، 
قبل  من  املحدود  والدعم غري  التاأييد  ذلك �صمن  واأكر من  بل 
وقــراراتــهــا.. املتحدة  الأمم  على  تهيمن  التي  الــكــربى  الـــدول 

�لأمم �ملتحدة و�لعر�ق:
لقد ُحو�صر ال�صعب العراقي وتعّر�س للعقوبات الدولية طيلة 
انتهت  الأمريكية  الإدارة  لّفقتها  اأكاذيب  ثالثة ع�صر �صنة، حتت 
الدمار  اأ�صلحة  تدمري  بذريعة  2003م  �صنة  الــعــراق  باحتالل 
وزير  ــاول(  ب )كولن  بها  اعــرتف  التي  الأكــذوبــة  وهــي  ال�صامل، 
اخلارجية الأمريكي الأ�صبق، ولكن بعد اأن فعلت اأمريكا ما فعلت، 
العراق وقدراته وحل جي�صه،  الغر�س والق�صد تدمري  حيث كان 
ون�صر بذور الفتنة الطائفية من خالل قانون "برمير" احلاكم 
الأمريكي للعراق بعد الحتالل، ف�صاًل عن تاأ�صي�س قواعد الإرهاب 
واأخواتها(.. )داع�س  و�صورية  العرق  يف  الإرهابية  واملنظمات 
وكـــل هـــذه اجلـــرائـــم الــتــي قــامــت بــهــا الـــوليـــات املتحدة 
ــعـــراقـــي يف  الـ ــعــب  ــ�ــص ال ــى  مــعــهــا جــــرت عــل ــف  ــحــال ــت ال ودول 
امل�صهد  عــن  غــابــت  الــتــي  املــتــحــدة  الأمم  وعــجــز  تـــواطـــوؤ  ظــل 
يــ�ــصــاءون،  مــا  يفعلون  لــالأمــريــكــان  ال�صاحة  واأخــلــت  الــعــراقــي، 
يقت�صي  املنطقة  يف  الأمــريــكــي  امل�صروع  اأّن  �صوى  ل�صيء  لي�س 
وامل�صلمني.. الــعــرب  ي�صتهدف  ــه  لأّنـ ــًا  ــي دول عنه  ُيتغا�صى  اأن 

�لأمم �ملتحدة و�إير�ن:
ــس "الـــعـــقـــوبـــات" القــتــ�ــصــاديــة  ــر�ـ غـــري احلــ�ــصــار وفـ
اخــــرتاق املجتمع  ــة، وحمـــــاولت  ــظــامل ال ــة  ــي ــال وامل ــة  ــجــاري ــت وال
امللف  مو�صوع  جاء  هناك،  الإرهابية  املنظمات  ودعم  الإيــراين، 
التي  املعايري  ــة  وازدواجــي النــحــيــاز،  ليف�صح  الإيـــراين  الــنــووي 
الوليات  هيمنة  مدى  عن  وتك�صف  الدولية،  املنظمة  متار�صها 
والفرن�صيني.. الربيطانيني  حلفائها  ومعها  عليها  املــتــحــدة 
الدول اخلم�س  النووي مع  امللف  املباحثات حول  فقد دامت 
مب�صطلح  عرف  فيما  واأملانيا  الأمــن  جمل�س  يف  الع�صوية  دائمة 
خم�صة زائد واحد اأكر من ع�صر �صنوات، وكل ذلك حتت احل�صار 
بحجة رغبة اإيران يف امتالك ال�صالح النووي، رغم اأّن اإيران نفت 
ذلك على ل�صان اأعلى مرجعية فيها ممثلة باملر�صد الإيراين ال�صيد 
الذرية  الطاقة  خرباء  اأمام  مفاعالتها  وفتحت  اخلامنئي،  علي 
الدولية للتفتي�س واملراقبة، وهو ما اأّكد على نوايا اإيران ال�صلمية 
واأنها ل ت�صعى اأكر من انتاج طاقة نووية �صلمية لأغرا�س مدنية.. 
الأمريكي  الرئي�س   ياأتي  التفاق  من  �صنوات  وبعد  ذلك  ورغــم 
عليه.. التفاق  مّت  ما  كل  ويرف�س  لينق�صه،  "ترامب"  ال�صابق 
كل ذلك يحدث مع اإيران وبغطاء اأممي، بينما اإ�صرائيل التي 
متتلك مئات الروؤو�س النووية وجتري اأبحاثًا نووية منذ خم�صينات 
القرن املا�صي، ومتتلك غوا�صات نووية مل توّقع على معاهدة منع 
انت�صار ال�صالح النووي ول تعرتف بها، وترف�س التعاون مع منظمة 
الطاقة الذرية الدولية ف�صاًل عن القبول باأية عمليات تفتي�س على 

منا�صبة  كل  ويف  نهار  ليل  تهّدد  هذا  من  واأكر  النووية،  مفاعالتها 
النووي.. ال�صالح  امتالك   من  منعها  بذريعة  اإيران  على  بالعدوان 
الدول  قبل  وامتالكها من  النووية  امل�صاألة  يجعل من  كّله  وهذا 
عليها  املُ�صيَطر  باك�صتان  ا�صتثنينا  )اإذا  والإ�ــصــالمــيــة  العربية 
الأمــن  جمل�س  من  املعايري  ازدواجــيــة  يف  اأخــرى  نقطة  اأمريكيًا(، 
من  يــدهــا  حتــت  يقع  ومــا  الــكــربى،  ــدول  الـ ولـــدى  املتحدة  والأمم 
وهل  وغريها.  الدولية  الذرية  الطاقة  منظمة  مثل  دولية  منظمات 
وغريه  النووي  ال�صالح  امتالك  ال�صتكبارية  القوى  هذه  على  حالٌل 
من اأ�صلحة الدمار ال�صامل، وحراٌم على العرب وامل�صلمني اأن ميتلكوا 
اأو يفكروا يف امتالك بع�س هذا ال�صالح.. اإّنها ازدواجية املعايري...

�لأمم �ملتحدة و�ليمن:
 21 يف  الــثــوريــة  الــ�ــصــاحــات  اإىل  اليمنية  اجلــمــاهــري  خــرجــت 
اليمنية  الدولة  وبناء  التغيري  بهدف  عفوي  ب�صكل  فرباير/2011م 
والــدولــيــة  الإقــلــيــمــيــة  والهيمنة  التبعية  مــن  املــتــحــّررة  امل�صتقلة 
عــلــى قـــرارهـــا الــ�ــصــيــادي، وبــعــد اأ�ــصــابــيــع مــن خـــروج اجلماهري 
!!؟ امل�صرتك(  اللقاء  )اأحـــزاب  بـ  يعرف  كــان  ما  بالثورة  التحقت 
تقطرها  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تدّخلت  ما  و�صرعان 
واإفراغها  و�صرقتها  الــثــورة  لحــتــواء  منها  حمــاولــة  يف  ال�صعودية 
التي  اخلليجية(  )املــبــادرة  بـــ  ــرف  ُع مــا  فقّدمت  م�صمونها،  مــن 
ت�صمن  وبــالــتــايل  جــديــدة،  ب�صورة  الــقــدمي  النظام  بقاء  ت�صمن 
اأن  بّد  ل  وكان  الأمريكية،  ال�صعودية  الو�صاية  اليمن حتت  ا�صتمرار 
اليمن.. �صرفاء  ومعهم  اهلل  اأن�صار  قبل  من  املبادرة  هذه  ُترف�س 
الأوىل  اخلــطــوة  مبثابة  �ــصــبــتــمــرب/2014م   21 ثـــورة  ــاءت  وجـ
الدولة  دّمـــروا  الــذيــن  الف�صاد  رمــوز  مــن  اليمني  ال�صعب  لتحرير 
اخلارجية،  الو�صاية  على  اليمن  وفتحوا  وموؤ�ص�صاتها،  اليمنية 
حياة  يف  تاريخية  كمحطة  الثورة  م�صار  ت�صحيح  �صياق  يف  وجــاءت 
وال�صراكة  ال�ّصلم  باتفاق  املجيد  اليوم  هذا  ــّوج  وُت اليمني،  ال�صعب 
ال�صيا�صية  املــ�ــصــارات  ت�صحيح  �صمن  وطنيًا  اجنـــازًا  مّثل  الــذي 
احلفاظ  يف  اهلل  اأن�صار  موقف  متّيز  وقد  والقت�صادية،  والأمنية 
ال�صيا�صية.. واملكونات  القوى  خمتلف  مع  الوطنية  ال�صراكة  على 
التعاون اخلليجي،  قبل جمل�س  بتاأييد من  التفاق  وحظي هذا 
الأوروبي،  والحتاد  الدويل  الأمن  وجمل�س  العربية،  الدول  وجامعة 
واخلارجية الأمريكية، ولكن �صرعان ما انقلب هوؤلء على التفاق، 
حيث اعرت�صت ال�صعودية على متثيل اأن�صار اهلل و�صرورة اإق�صائهم 
حال  الدولية  امل�صاعدات  توقف  بدعوى  احلكومة  يف  امل�صاركة  عن 
واأّمــا  التفاق،  على  الأول  النقالب  مبثابة  كان  وهــذا  م�صاركتهم، 
رّبه  عبد  ا�صتقالة  كان  فقد  ال�صعودية  دّبرته  الذي  الثاين  النقالب 
من�صور هادي وخالد بّحاح )رئي�س احلكومة( بدون ترتيب، وذلك 
بهدف ذهاب الدولة وموؤ�ص�صاتها وال�صعب اإىل املجهول واإىل الفراغ 
دفع  ما  وهــذا  اليمن،  على  للعدوان  متهيدًا  الفو�صى،  يخلق  الــذي 
الثوار لتخاذ قرار الإعالن الد�صتوري منعًا لأي التفاف على الثورة، 
ومللء الفراغ يف ال�صلطة، وعندما اأيقنت ال�صعودية بف�صل خمططها 
وا�صنطن،  اأُعلنت من  التي  العدوان واحلرب  اإىل  ال�صيطاين ذهبت 
ال�صعودي  التحالف  طريان  �صّنها  التي  احلزم"  "عا�صفة  وكانت 
الإماراتي الأمريكي ال�صهيوين على اليمن وذلك يف 26/اآذار 2015م.
وجمل�س  املتحدة  والأمم  الدولية  واملواثيق  القوانني  تعّرت  لقد 
احل�صاري،  لرتاثه  تدمري  من  اليمن  له  يتعّر�س  ما  اأمــام  الأمــن 
والطرقات  للم�صت�صفيات  وق�صف  والأطفال،  وال�صيوخ  للن�صاء  وقتل 
ــزارع، واملــ�ــصــاجــد والأ�ـــصـــواق واملــحــالت  ــ واملـــدار�ـــس واملــ�ــصــانــع واملـ
منذ  اليمني  الإنــ�ــصــان  بناه  مــا  وكــل  التاريخية،  واملـــدن  التجارية 
العدوان،  يف  م�صارك  بني  ما  والعامل  العدوان،  دّمــره  ال�صنني  اآلف 
العامل  هذا  يف  وقّلة  ــاب،  والإرهـ الإجــرام  لذلك  متجاهل  و�صامت 
ال�صجاع. اليمني  ال�صعب  مظلومية  مــع  وقـــف  اأو  تــعــاطــف  مــن 
هذه  الــعــدوان،  مع  املتواطئ  املتحدة  الأمم  موقف  ياأتي  وهنا 
واأخالقية  قانونية  معايري  وفــق  تعمل  اأنها  ُيفرت�س  التي  املنظمة 

دولية  هيئة  باعتبارها  اأمــامــهــا  املــنــظــورة  الق�صايا  اإزاء 
املجرم  وجتــّرم  احلــق،  حتّق  مرجعية  تكون  اأن  العامل  اتفق 
قانونية  اأ�ص�س  وتر�صي  منظمات،  اأو  كانت  دوًل  كان..  مهما 
تر�صيخ  يف  ذاك  اأو  القدر  بهذا  وت�صاهم  العامل،  يف  للعدالة 
ــة واملـــ�ـــصـــاواة، وترف�س  ــدال ــع الــــدويل وال ــقــانــون  ال اأ�ــصــ�ــس 
ودائمة  الكربى  الدول  قبل  مُتار�س عليها من  التي  ال�صغوط 
والأهــداف  املعايري  بها جتايف كل هذه  واإذ  ..الــخ،  الع�صوية 
وللظامل  ال�صعيف،  �صد  للقوّي  وتنحاز  ميثاقها  يف  املعلنة 
فل�صطني  مظلومية  عن  حتّدثنا  قد  كّنا  واإذا  املظلوم،  �صد 
وخلق  ال�صهيوين  الــكــيــان  نــ�ــصــاأة  يف  املــتــحــدة  الأمم  ودور 
املنظمة  هــذه  دور  فــاإّن  الفل�صطيني،  ال�صعب  ونكبة  ماأ�صاة 
فل�صطني.. ق�صية  يف  دورهـــا  عــن  ب�صاعة  يقل  ل  اليمن  يف 
واحل�صار  والتدمري  الــعــدوان  من  �صنوات  �صبع  وكـــاأّن 
حتظى  تعد  مل  اأّنــهــا  املنظمة  هــذه  تــدرك  لأّن  كافية  لي�صت 
ال�صلوك  بهذا  وهــي  امل�صت�صعفة،  املظلومة  ال�صعوب  بثقة 
فيه.. والتمادي  بل  عدوانه  مبوا�صلة  وتغريه  املعتدي  ت�صّجع 
الأمــن  اإحاطة يف جمل�س  ومــن  اآخــر،  اإىل  مبعوث  ومــن 
لقاء.. واحلال على ما هو عليه،  اإىل  لقاء  اأخــرى، ومن  اإىل 
واقع  يف  هي  كما  احلقيقة  وقــول  الكالم  على  يجروؤ  والــذي 
وظيفته... فقد  ولرمّبا  وي�صتبدل،  بالنحياز  ُيّتهم  احلــال 
الأمريكي  ال�صعودي  العدوان  ارتكبها  التي  اجلرائم  اإّن 
دوليًا  املحّرمة  عّطان  فــّج  قنابل  من  اليمن  يف  ال�صهيوين 
اأطــفــال  حافلة  مذبحة  اإىل  الــكــربى  الــقــاعــة  جمـــزرة  اإىل 
ــداف  والأهــ الــعــّزل  حــق  يف  املــجــازر  مــئــات  واإىل  �صحيان، 
هذا  ومــع  امل�صّلل،  الإعـــالم  يخفيها  اأن  مــن  اأكــرب  املدنية 
ــني الــعــام )اأنــطــونــيــو غــوتــري�ــس( بــقــرار ي�صّنف  يــاأتــي الأمـ
ــفـــال..!!؟ الأطـ حــقــوق  منتهكي  قائمة  �صمن  اهلل  اأنــ�ــصــار 
عام  اأمني  وي�صع  احلقيقة  يجايف  وغريب  عجيب  قرار 
املنظمة بل واملنظمة برّمتها يف قف�س التهام كاأي جمرم حرب..
ــري، والـــكـــيـــل  ــ ــاي ــ ــع ــ ــة يف امل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا تـــــربز الزدواجـ ــنـ هـ
ــل  ــات ــق ــالــني بـــاأبـــ�ـــصـــع �ـــصـــورهـــا، عـــنـــدمـــا ُيــــــــرّباأ ال مبــكــي
ــول، وُيــكــافــاأ اجلــــاّلد وتــعــاقــب الــ�ــصــحــيــة.. ــت ــق ــم امل ــه ــّت وُي
"ال�صرعية" تلك الكذبة الكبرية، فاإّن  واأّما ما ي�صّمى 
الولية  رئي�صًا منتهي  تتعامل مع �صخ�س كان  املتحدة  الأمم 
يف �صباط/فرباير2014م مبوجب املبادرة اخلليجية املزّمنة 
من  له  التجديد  ومت  فقط،  ل�صنتني  الولية  له  حــّددت  التي 
ومــع هذا  اأخـــرى،  �صنة  ملــدة  ول �صالحية  لها  وليــة  ل  جهة 
و�صقطت  فــربايــر/2015،   21 يف  من�صبه  من  ا�صتقال  فقد 
امل�صتقيلة. بّحاح  خالد  حكومة  مع  احلال  وكذلك  �صرعيته، 
امل�صتقيلة  احلــكــومــة  ول  املـــزعـــوم  الــرئــيــ�ــس  ل  اإذن 
ــي ا�ــصــتــبــعــدت من  ــت ــا يـــّدعـــون اأّنــــه الــ�ــصــرعــيــة، وال ــل م متــّث
وبريطانيا  اأمريكا  ت�صم  التي  الرباعية  الــوزاريــة  اللجنة 
اليمني. بامللف  ة  خا�صّ اأّنــهــا  رغــم  ــارات  ــ والإم وال�صعودية 
املقاوم  اأر�ــصــه،  يف  ال�صامد  لل�صعب  هي  ال�صرعية  اإّن 
للعدوان واحل�صار، وهي بال ريب حكومة الإنقاذ الوطني يف 
�صنعاء التي حازت على ثقة الربملان اليمني يف ت�صرين الثاين 
الريا�س  فنادق  يف  ل  �صنعاء  يف  وتقيم  /نوفمرب/2016م، 
مليون  مــن /25/  اأكـــر  وتــرعــى  الــعــدوان،  دول  وعــوا�ــصــم 
بكّله.. ال�صعب  حولها  ويلتف  النت�صارات،  وحتقق  ميني، 
بالال�صرعية  تعرتف  املتحدة  الأمم  فــاإّن  ذلــك  ورغــم 
يتحّدث  الـــذي  ميثاقها  بــذلــك  متجاهلة  معها  وتتعاطى 
ممثليها.. واختيار  م�صريها  تقرير  يف  ال�صعوب  حق  عن 
وازدواجــيــة  التحّيز  ممار�صة  على  اآخــر  �صاهد  وهــذا 
املنظمة. لــهــذه  ــي  والأخـــالقـ القيمي  والــ�ــصــقــوط  املــعــايــري 
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الثالث  عامها  اإي��ران  يف  الإ�سالمية  الثورة  تدخل       
مليئًا  تاريخًا  �سموخ،  بكل  خلفها  جتر  وهي  والأرب��ع��ن، 
ت�سحيات  بف�سل  حتققت  التي  وال��ع��ط��اءات  ب��الإجن��ازات 
ال�سعب الإيراين العظيم وقيادته ال�سادقة واملخل�سة لوطنها 
التي ر�سمها مفجر  الأ�س�س واملبادئ  ولأمتها، م�ستندة على 
الثورة الإ�سالمية �سماحة الإمام اآية اهلل اخلميني رحمه اهلل. 
عالمة   1979 �سباط   11 يوم  من  جعلت  التي  الثورة  هذه 
نقلت  اإذ  عمومًا،  واملنطقة  الإيراين  ال�سعب  حياة  يف  فارقة 
اإيران من موقع التحالف مع الوليات املتحدة والداعم للكيان 
ال�سعب  اإىل جانب  العداء لهما ووقفت  اإىل موقع  ال�سهيوين، 
الفل�سطيني وق�سيته العادلة، ورفعت �سعار مقارعة ال�ستكبار 
الثورة  زالت  ول  الوجود.  من  "اإ�رسائيل"  واإزال��ة  العاملي 
الإ�سالمية توا�سل تقدمها اإىل الأمام حمافظًة على �سعاراتها 
وملتزمة بها، حيث قطعت اجلمهورية الإ�سالمية، يومًا بعد 
والزده��ار.  التطور  لتحقيق  ورا�سخة  وا�سعة  خطوات  يوم، 
اإي����ران ح��دث��ًا ع��اب��راً  الإ���س��الم��ي��ة يف  ال��ث��ورة  مل تكن 
التاريخ  يف  ال��ث��ورات  اأك��ر  م��ن  فهي  املنطقة،  على  مي��ر 
ا�سرتاتيجية  ردعية  قوة  ت��زال  ول  �سكات  التي  املعا�رس، 
ب�سالبة  وتقف  وحلفائه،  ال�سهيوين  امل�رسوع  مواجهة  يف 
�سعوب  على  للهيمنة  وم�ساعيها  الأمريكية  الغطر�سة  �سد 
ا�سرتاتيجية  متغريات  بانت�سارها  حققت  وق��د  املنطقة. 
الإ�سالمية  اجلمهورية  من  وجعلت  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا 
مبا  الإق��ل��ي��م��ي،  امل�ستوى  على  عظمى  دول���ة  الإي��ران��ي��ة 
والثقافية.  ال�سيا�سية  للمنظومتن  القوة  نقاط  من  متتلك 
ــي  ــ ــل ــ ــح ــ ــد �مل ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــى �لـ ــ ــ ــل ــ ــ ع
حت��وًل  الإي��ران��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ث��ورة  انت�سار  �سكل 
ال�سعب  ح��ي��اة  يف  وه��ام��ًا  ح���اداً  ومنعطفًا  ا�سرتاتيجيًا 
الإيراين، بعد اأن اأطاح باحلكم امللكي المراطوري امل�ستبد، 
على  اإي��ران  وو�سع  والظلم،  القهر  من  طويلة  عقوداً  واأنهى 
جمدها  لها  يعيد  م�رسق  م�ستقبل  نحو  ت�سري  جديد،  طريق 
بثبات،  اأهدافها  نحو  م�سريتها  وا�سلت  وقد  وح�سارتها. 
حقها  موؤكدة  العلمي،  برناجمها  متابعة  عن  ترتاجع  ومل 
نووية  مفاعالت  وبناء  املتطورة  التكنولوجيا  امتالك  يف 
العامل،  يف  الأخرى  الدول  بباقي  اأ�سوة  ال�سلمية،  لالأغرا�س 
برناجمها  يف  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  �سارت  حيث 
النووي خطوات متقدمة، ل ميكن الرتاجع عنها مهما بلغت 
ابراهيم  ال�سيد  الإي��راين  الرئي�س  اأك��ده  ما  وهو  التحديات. 
رفع  يف  مبطالبها  متم�سكة  �ستبقى  اإي���ران  ب��اأن  رئي�سي 
العقوبات وبعدم ا�ستعدادها لتقدمي املزيد من التنازلت، اإذ 
اأعلن رف�سه املطلق لأكرث من احلد الأدنى من امتثال اإيران 
الأمريكية،  العقوبات  لتفاق 2015، يف مقابل رفع جميع 
فرتته  بداية  يف  الأهم  الجناز  رئي�سي  ال�سيد  يعتره  الذي 
الرئا�سية، متجاهاًل الدعوات اإىل متابعة املناق�سات من اأجل 
تو�سيع التفاق النووي لي�سمل برنامج ال�سواريخ البال�ستية، 
"لي�سا  ملّفن  باعتبارهما  املنطقة،  يف  طهران  وح�سور 
قابلن للتفاو�س". ولإيران موقف ا�سرتاتيجي ثابت حول 
الروؤ�ساء  اأو  النووي مل يتغري مهما تغريت احلكومات  امللف 
ل  التي  العليا  الإيرانية  بامل�سلحة  يرتبط  لأنه  اإي��ران،  يف 
القوة  امتالك  يف  اإي��ران  حق  على  ج��دال  ول  عليها  خالف 
والقدرات العلمية والتكنولوجية. ذلك اأن ال�ستقالل واإ�سفاء 
الدينية،  ال�سعبية  وال�سيادة  احلرية  على  املوؤ�س�سي  الطابع 
والنهو�س  الوطنية،  والهوية  والكرامة  والأم��ن  والقتدار 
دون  واحليلولة  التاريخي،  الإذلل  واإزالة  الدولية  باملكانة 
الذوبان واخل�سوع التام لل�سيا�سات العاملية وقوى الهيمنة، 
وتعزيز  ال�ستكبارية،  واملوؤامرات  التحديات  علي  والتغلب 
واحليازة  ال�سرتاتيجية،  القوة  لعنا�رس  التحتية  البنى 
بنه�سة  والقيام  ال�ساملة،  والتنمية  القوة  مكونات  على 
املجالت،  خمتلف  يف  والتكنولوجيا  العلوم  وتطوير  علمية 
الدينية  والقيم  الإ�سالمي  النظام  �سيادة  تعزيز  جانب  اإىل 

والتفوق التي ي�سعرون بها، عندما تدخل اإيران طرفًا 
القادة  وعلى  ال��ن��ووي.  النادي  اإىل  جديداً  اإقليميًا 
ال�سهاينة اأن يدركوا من الآن ف�ساعداً حقيقة مفادها، 
الع�سكرية  والتكنولوجيا  النووي  ال�سالح  امتالك  اأن 
والقدرات ال�ساروخية، لن يكون مقت�رساً على الكيان 
ال�سهيوين وحده يف املنطقة، واأن ظهور طرف جديد 
�سوف  الإيرانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  يف  يتمثل 
يلغي دور الكيان ال�سهيوين وي�سعه يف بداية طريق 
يقوده نحو نهايته، ل �سيما اأنه يواجه خطراً وجوديا،ً 
اجلمهورية  توؤيده  الذي  الفل�سطيني  باحل�سور  يتمثل 
الإ�سالمية الإيرانية يف مقاومة امل�رسوع ال�سهيوين.
ــد �لــــــــدويل ــ ــي ــ ــع ــ ــص ــ ــ� ــ عــــلــــى �ل
النظام  اإىل تغيري  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  اأدى 
اجليو�سيا�سي الدويل، فقبل الثورة كانت اإيران قاعدة 
يف  للعرب،  ومعادية  لل�سهيونية  �سديقة  اأمريكية 
ال�سهيوين  الكيان  يدعم  كان  الذي  ال�ساه  نظام  ظل 
اإيران  املنطقة، جاعاًل  الغا�سب ويرعى م�ساحله يف 
الثورة  انت�سار  بعد  اأما  ال�سهيونية.  للمنتجات  �سوقًا 
الأمريكية  الغطر�سة  �سد  ب�سالبة  اإي��ران  وقفت  فقد 
وظهرت  ال��ع��امل،  �سعوب  على  للهيمنة  وم�ساعيها 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 
كما  ال�رساع.  معادلت  يف  حا�سمًا  عاماًل  وال��دويل 
منذ  حققت  الإي��ران��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة  اجلمهورية  اأن 
حيث  املجالت،  �ستى  يف  مذهلة  تطورات  تاأ�سي�سها 
اأن  للمعلومات  الأمريكي  الوطني  املجل�س  اعتر 
املتميزة  العامل  الع�رسة يف  ال��دول  من  واح��دة  اإي��ران 
العقدين  خ��الل  والتقني  العلمي  التقدم  جم��ال  يف 
يف  العلمي  الإن��ت��اج  م�سادر  اأن  م��وؤك��داً  القادمن. 
اإذ  الأخ��رية،  الأع��وام  للنظر خالل  اإي��ران كانت لفتة 
يف  العامل  دول  بن   1٣ املرتبة  على  اإي��ران  ح�سلت 
اآي(. اأ�س  )اآي  العلم ح�سب تقييم منظمة  اإنتاج  جمال 
لعب  اإىل  الإ�سالمية  اجلمهورية  حتولت  لقد 
اأهدافها  نحو  تقدمها  وق��ف  ميكن  ل  مهم  اإقليمي 
على  و�سي�سعب  امل�����رسوع��ة،  طموحاتها  وحتقيق 
يعترونه  ما  مواجهة  اإي��ران  دون  من  الأمريكين 
املنطقة.  يف  املتحدة  للوليات  احلقيقية  امل�سكالت 
يف  ا�سرتاتيجية  حتولت  ثمة  باأن  لالعتقاد  يدفع  ما 
املنطقة  لتاأخذ  روي��داً  روي��داً  تتدافع  ال��دويل  امل�سهد 
اأحد  �سيكون  معتاد،  غري  ن�سبيًا  جديد  م�سهد  اإىل 
ال�سعف  هو  ح�سوله،  وراء  ال�سبب  كما  تداعياته 
الهيمنة  يف  الأمريكية  لالأحادية  املتزايد  والوهن 
اجلمهورية  اأن  الأمريكية  الإدارة  وتدرك  العامل.  على 
يوؤهلها  ما  املقومات  من  متتلك  الإيرانية  الإ�سالمية 
واأنها  املنطقة  يف  الأمريكي  الوجود  على  للتاأثري 
ت�سكل �سنداً قويًا للمقاومة، يحول دون متدد الحتالل 
ال�سهيوين وفر�س الهيمنة على �سعوب املنطقة، الأمر 
اأن  الوليات املتحدة وعدد من حليفاتها  الذي يرغم 
حول  طهران،  مع  مبا�رس  وغري  خفيًا  ح��واراً  جتري 
اإىل  ال�ستقرار  اإع���ادة  يف  م�ساهمتها  اأو  اإ�رساكها 
املنطقة ومنع �سعود قوى اإ�سالمية تكفريية متطرفة.
اإي��ران  يف  الإ�سالمية  الثورة  ف��اإن  يكن،  ومهما 
جديدة  مرحلة  نحو  وم�ستمرة  بانت�سارها  متجددة 
الذاتي وبناء املجتمع و�سناعة احل�سارة.  البناء  من 
وعلى الرغم من اجلهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، 
اجلمهورية  �سد  للعمل  موحدة  دولية  جبهة  لبلورة 
حتقيق  من  منعها  اأج��ل  من  الإي��ران��ي��ة،  الإ�سالمية 
م�رسوعها  نحو  ب��اإ���رسار  ت�سري  اأنها  اإل  تطلعاتها، 
جديد. ع�رس  بداية  عن  معلنة  والإن�ساين،  احل�ساري 

املرتتبة  والنتائج  الإجن����ازات  ب��ن  م��ن  يعد  وال��روح��ي��ة، 
الإ�سالمي. النظام  اإىل  امللكي  النظام  وتغيري  الثورة  على 
ي�ستطيعون  ول  اإي���ران  اأع���داء  يدركها  احلقائق  ه��ذه 
ال�سابق  املدير  يادلن  عامو�س  اجلرنال  ويوؤكدها  اإنكارها 
ال�سابق  والرئي�س  الإ�رسائيلي  القومي  الأمن  اأبحاث  ملعهد 
ندوة  يف  ال�سهيوين،  الكيان  يف  الع�سكرية  لال�ستخبارات 
بحثية اأقامها معهد اأبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي بتاريخ 
2 اآذار 2017 حتت عنوان »اإيران يف ع�رس ا�سرتاتيجي جديد 
يف ال�رسق الأو�سط«. بقوله:» اإيران اأمة مليئة بالفخر وم�ستعدة 
تكنولوجية  ق��درات  ذات  واأم��ة  وطنية،  واأم��ة  للت�سحية، 
عليه  اأ���رُس  اأم��ر  هناك  ك��ان  ما  واإذا  ج��داً.  رائعة  وثقافية 
اأنه يحظر متامًا ال�ستخفاف بالإيرانين  حتى النهاية فهو 
اإعطاوؤها  ويجب  جادة  اأمة  فاإيران  الأح��وال.  من  حال  باأي 
قادرون  هم  التي  الأمور  هي  ما  نعرف  واأن  التقدير،  كامل 
الكبري«.  التحدي  هو  فهذا  ذل��ك.  ومواجهة  لها،  وموؤهلون 
ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــد �لإق ــ ــي ــ ــع ــ ــص ــ ــ� ــ عــــلــــى �ل
�سكلت   ،1979 ع��ام  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  انت�سار  منذ 
للم�رسوع  حربة  راأ���س  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  اجلمهورية 
امل�رسوع  مواجهة  يف  ا�سرتاتيجية  ردعية  وقوة  الإ�سالمي، 
ال�سهيوين، وقوى ال�ستكبار والهيمنة وحلفائهم يف املنطقة، 
الفل�سطيني  لل�سعب  الأك��ر  احلليف  اإي��ران  اأ�سبحت  حيث 
وق�سيته العادلة، وحتولت اإىل قاعدة للمقاومة �سد الحتالل 
ال�سهيوين يف فل�سطن ولبنان. فقد رفع الإمام اخلميني راية 
الكفاح ب�سهامة وعزة اإىل جانب ن�سال ال�سعب الفل�سطيني، من 
اأجل ا�ستعادة حقوقه امل�سلوبة يف اأر�سه ومقد�ساته، واأعلن 
يجب  الأمة  ج�سم  يف  �رسطانية  غدة  ال�سهيوين  »الكيان  اأن 
اأن تزول«، وطبقًا لهذا الأمر حتولت �سفارة الكيان ال�سهيوين 
يوم  اخلميني  الإمام  وحدد  لفل�سطن،  �سفارة  اإىل  اإيران  يف 
عامليًا  يومًا  عام  كل  من  رم�سان  �سهر  من  الأخري  اجلمعة 
العاملي«.  القد�س  »ي��وم  اأ�سم  عليه  اأطلق  القد�س،  اأج��ل  من 
لقد ظهرت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف احل�سابات 
القدرات  لمتالكها  �سعبًا،  رقمًا  زال��ت  ول  ال�سهيونية 
الذي  النووي  امل�رسوع  �سيما  ول  والع�سكرية  التكنولوجية 
اأولوياتهم  راأ���س  على  ال�سهاينة  ال�سرتاتيجيون  ي�سعه 
الأمنية، ويعترون ح�سول ايران على �سالح نووي مع�سلة 
ويجندون  بالقوة،  يواجهها  اأن  العامل  على  يجب  حقيقية 
لأن  ذلك  الأمريكية.  والإدارة  الغربية  الدول  ذلك  �سبيل  يف 
النووي الإيراين ي�سكل قوة رادعة مناف�سة للكيان  امل�رسوع 
ال�سهيوين يف املنطقة، بحيث تتبخر كل الأحالم ال�سهيونية 
يف بناء �رسق اأو�سط جديد كما يخطط له �سهيونيًا واأمريكيًا، 
يكون للكيان ال�سهيوين الدور القيادي والريادي فيه. وكذلك 
لأنه يعيد من جديد فتح النقا�س واحلديث اإقليميًا ودوليًا عن 
منطقة  بجعل  املطالبة  ثم  ومن  ال�سهيوين،  النووي  ال�سالح 
النووي، وهذا هو م�سدر  ال�سالح  الأو�سط خالية من  ال�رسق 
قلق ال�سهاينة الذي يثري حفيظتهم وخماوفهم من امل�رسوع 
والتميز  التفرد  مقومات  يجردهم من  لأنه  الإيراين،  النووي 
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تــاريــخ  اأن  لــنــا جــمــيــعــا؛      مــن املـــعـــروف 
يعرف  مل  ال�صتعمار،  �صد  ال�صعوب  ن�صال 
ناجحًا  ــدًا  واحــ منــوذجــًا  اأو  ــدًا  واحــ �صكاًل 
ــول الـــوقـــت، و�ــصــمــن  ميــكــن اعـــتـــمـــاده طــ
يف  الفيتكونغ  جنــح  فلقد  الـــظـــروف.  كــل 
الكفاح  الأمـــريكـــي عــرب  ال�ــصــتــعــمــار  دحـــر 
هو  جنــح  غــانــدي  املــهــامتــا  ولــكــن  امل�صلح، 
عرب  الربيطاين  ال�صتعمار  دحر  يف  الآخــر 
التجربة  هــذه  بني  ومــا  ال�صعبية،  املقاومة 
عديدة. جتــارب  الب�صرية  لنا  تقدم  وتلك 
    والواقع اأن مفهوم املقاومة يت�صع لي�صمل 
اأ�صكاًل عديدة، من بينها املقاومة امل�صلحة، 
ال�صعبية،  للمقاومة  اأيــ�ــصــًا  يت�صع  ولكنه 
واملـــقـــاومـــة الــ�ــصــيــا�ــصــيــة والــدبــلــومــا�ــصــيــة، 
واملقاومة القانونية والقت�صادية والثقافية. 
على  �صلبيًا  يــوؤثــر  اأن  �صاأنه  مــن  مــا  كــل  اإن 
اأن  و�صيا�صاته وخمططاته، ميكن  الحتالل 
للمقاومة،  الأو�صع  املفهوم  اإطــار  يف  يندرج 
ميثاق  مع  متامًا  يتوافق  الذي  املفهوم  وهو 
ال�صعوب  حــق  يــوؤكــد  ــذي  ال املتحدة،  الأمم 
وما  العنف،  ا�صتخدام  يف  اأرا�صيها  املحتلة 
مع  اأو�ــصــع  �صعبي  تعاطف  مــن  ذلــك  يــجــره 
الن�صال. اأ�صكال  ال�صكل من  يتبنى هذا  من 
ورغم  ا�صتثناء،  لي�صوا  الفل�صطينيون        
مبا  منه،  يعانون  الذي  الحتالل  ا�صتثنائية 
اأنه ا�صتعمار ا�صتيطاين، اإجالئي، عن�صري، 
احلــوار  ت�صتدعي  اخلا�صة،  جتربتهم  فــاإن 
املــقــاومــة،  مــفــهــوم  تو�صيع  عــلــى  والتـــفـــاق 
ذاك،  عــن  ال�صكل  هـــذا  اأولـــويـــة  واخــتــيــار 
الأهــداف،  على حتقيق  قدرته  من  انطالقًا 
ال�صيا�صية  الــلــحــظــة  بطبيعة  وارتـــبـــاطـــًا 
املــوؤثــرة. والــذاتــيــة  املو�صوعية  والــعــوامــل 
املو�صوعية  القراءة  فاإن  الإطــار      يف هذا 
للعوامل املحيطة بعملية ال�صراع الإ�صرائيلي 
اأ�صكال  تــقــدمي  ت�صتدعي  الفل�صطيني،   -
ــك من  ــا يــتــبــع ذلـ املــقــاومــة الــ�ــصــعــبــيــة، ومـ
والدبلوما�صية  ال�صيا�صية  املقاومة  اأ�صكال 
الكفاح  عن  التخلي  دون  ولكن  والقانونية، 
الأمم  مواثيق  ت�صرعه  فاعل  ك�صكل  امل�صلح 
الن�صال  اأ�ــصــكــال  يت�صدر  ويظل  املــتــحــدة، 
الأخرى يف كل املراحل والظروف املختلفة.  
بــ�ــصــكــل علني: املــ�ــصــلــح  ــكــفــاح  ال ــات  ــدايـ بـ
     كان لهزمية الدول العربية اأمام العدوان 
نتائج   1967 حـــزيـــران  يف  ــي  ــل ــي ــرائ الإ�ــص
متّثلت  الفل�صطيني،  ال�صعيد  على  مبا�صرة 
من  الفل�صطيني  الوطني  الن�صال  حترر  يف 
و�صقوط  العربية،  الر�صمية  الو�صاية  قيود 
النظامية  اجليو�س  دور  على  نهائيًا  الرهان 
م�صر  مــوافــقــة  بعد  وخ�صو�صًا  العربية، 
 242 رقم  الأمن  جمل�س  قرار  على  والأردن 
الــثــاين/نــوفــمــرب  ت�صرين  يف  �ــصــدر  الـــذي 
ــار عــدوان  اآث "اإزالـــة  1967، وحلول هــدف 
حزيران" حمل هدف "حترير فل�صطني".
تكري�س  الهزمية،  تلك  نتائج  من  كان  كما   
"فتح"،  حركة  بــه  ب�ّصرت  الــذي  الــتــّوجــه 
ومفاده  ال�صتينيات،  من  الأول  الن�صف  يف 
على  العتماد  الفل�صطيني  ال�صعب  على  اأن 
وطنه،  حترير  معركة  يف  الأ�صا�س  يف  نف�صه 
باعتباره  امل�صلح  الكفاح  اإىل  باللجوء  وذلك 

الآلف من املتطوعني الفل�صطينيني والعرب 
املقاومة  ل�صمود  كــان  كما  �صفوفها،  اإىل 
تــداعــيــات  املــعــركــة  تــلــك  يف  الفل�صطينية 
الــعــربــي. الــر�ــصــمــي  ال�صعيد  عــلــى  مهمة 
�صيطرت  الــكــرامــة؛  معركة  اإثـــر  وعــلــى      
وخ�صو�صًا  امل�صلحة،  الفل�صطينية  املنظمات 
حركة "فتح"، على هيئات منظمة التحرير 
للمجل�س  الرابعة  الدورة  منذ  الفل�صطينية، 
وقد   .1968 متوز  يف  الفل�صطيني،  الوطني 
الوطني  للمجل�س  الــرابــعــة  الـــدورة  ــرت  اأقـ
جــديــدًا،  وطنيًا"  "ميثاقًا  الفل�صطيني 
كّر�س اأفكار الوطنية الفل�صطينية. �صّدد فيه 
"امليثاق الوطني" اجلديد على اأن فل�صطني 
الفل�صطيني"،  العربي  ال�صعب  "وطن  هي 
احلق  �صاحب  "هو  ال�صعب  هــذا  اأن  وعلى 
الأول والأ�صيل يف حترير وا�صرتداد وطنه"، 
والو�صاية  التدخل  اأنــواع  كل  يرف�س  "هو  و 
منظمة  اأن  على  التاأكيد  وجرى  والتبعية". 
الثورة  "الإطار املمثل" لقوى  التحرير هي 
عن  "م�صوؤولة  وهي  امل�صلحة،  الفل�صطينية 
حركة ال�صعب العربي الفل�صطيني يف ن�صاله 
والعودة  وحتريره  وطنه  ا�صرتداد  اأجــل  من 
فيه".  امل�صري  تقرير  حق  وممار�صة  اإليه 
     اإن هذا البناء لن�صالت ال�صعب الفل�صطيني 
قوى  اجنزته  ما  على  ليحافظ  يتوا�صل  ظل 
الثورة الوطنية الفل�صطينية؛ معتزا باأهدافه 
الوطنية التحررية، والتي توجت بالنتفا�صة 
اعطت  التي   ،1987 عام  البا�صلة  ال�صعبية 
الفل�صطيني  ال�صعب  لن�صال  مميزًا  طابعًا 
حقوقه. مــع  م�صبوق  غــري  دولــيــًا  وتعاطفًا 
الــتــحــول الــتــاريــخــي يف مــ�ــصــار املــقــاومــة:
الفل�صطينية؛  النتفا�صة  ــر؛  الأمـ هــذا       
وا�صت�صهاد  الفل�صطيني،  ال�صعب  وت�صحيات 
املئات واعتقال الألآف؛ وجرح الآلآف، والتي 
ا�صتمرت لأكر من �صت �صنوات؛ كان يتطلب 
من القيادة الفل�صطينية، تطويرًا حقيقيًا يف 
دور موؤ�ص�صات منظمة التحرير الفل�صطينية، 
وادائها، بو�صفها احلامل التنظيمي لتحقيق 
فال�صعب  الفل�صطيني؛  ال�صعب  ــداف  اهــ
البديلة  احلــلــول  كــل  يرف�س  الفل�صطيني 
كل  كانت  وقــد  فل�صطني.  كامل  حترير  عن 
العتبارات والعوامل تدفع باجتاه تطور هذا 
الدور. اإل اأنه – ولالأ�صف – انكفاأت موؤ�ص�صات 
اأو�صــــــلو "يف  "اتفاق  توقيع  مع  م.ت.ف. 
املوؤ�ص�صة  دور  تهمي�س  ومت  1993؛  اأيــلــول 
املنظمة،  يف  الأوىل  الر�صمية  الــقــيــاديــة 
"اتفاق  وب�صبب  التنفيذية.  اللجنة  وهــي 

"ال�صلطة  ت�صكيل  من  تبعه  وما  اأو�صـــلو"؛ 
منظمة  مكانة  تــراجــعــت  الفل�صطينية"، 
مت�صارعة،  ب�صورة  الفل�صطينية؛  التحرير 
لتفاق  الإ�صرائيلي  املطلب  وكاأنها  وباتت 
وت�صرذم  الفل�صطيني  ال�صعب  لتفتيت  او�صلو 
حكومة  تــكــون  وبــهــذا  املــقــاومــة؛  ف�صائله 
مهماتها  واأخطر  اأهــم  نفذت  قد  الحتالل 
الفل�صطينية  لالأر�س  احتاللها  ا�صتمرار  يف 
والعتقال  والتعذيب  والقتل  وال�صتيطان 
حني  فلالأ�صف؛  الفل�صطيني.  ال�صعب  �صد 
و�صلت القيادة الفل�صطينية املتنفذة بالقرار 
قاموا؛   "اأو�صلو"،  نفق  اإىل  الفل�صطيني 
العرتاف"  "ر�صائل  بـ  ي�صمى  ما  بتبادل 
الحــتــالل،  وحكومة  التحرير  منظمة  بــني 
والتي تعهدت فيها منظمة التحرير مبا يلي:
• حق "اإ�صرائيل" يف العي�س باأمن و�صالم.
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ت اأن   •
و338.  242 الأمــــــن  ــ�ــس  جمــل ــراري  ــ ــق ــ ب
        • تلتزم املنظمة امل�صار ال�صلمي واحلل 
الطرفني بــني  القائمة  للم�صاكل  ال�صلمي 
احلل  مبفاو�صات  املتعلقة  امل�صائل  وبجميع 
النهائي، اأي اأن حتل عن طريق املفاو�صات.
ــاب.  ــ ــ والإره الــعــنــف  املــنــظــمــة  تــنــبــذ  اأن   •
عنا�صرها  م�صوؤولية  املنظمة  تتحمل  واأن 
ــعــهــم لـــ�ـــصـــمـــان عـــدم  ومـــوظـــفـــيـــهـــا جــمــي
ــواردة يف التــفــاق. ــ ــ ــرق اللـــتـــزامـــات ال خـ
م�صرية  يف  التاريخي  التحول  هــذا  اإن        
حركة املقاومة الفل�صطينية بعد "اأو�صــــلو" 
قو�س مقومات امل�صروع الوطني الفل�صطيني 
احلركة  واأوقع  والعودة،  بالتحرير  واأهدافه 
واأ�صبحت  اأزمــة.  يف  الفل�صطينية  الوطنية 
التفاقات  جمموعة  اأو�صلو"،  "اتفاقيات 
�صالم  حتقيق  لت�صهيل  مة  امل�صَمّ الفا�صلة 
وم�صدر  �صخمًا  عبئًا  التفاو�س،  طريق  عن 
الفل�صطينية  املوؤ�ّص�صاِت  ُحجزت  اإذ  التبا�س، 
خمتّلة  عملية  مــع  الــتــعــاون  مــن  نــظــام  يف 
ال�صعب  مــلــكــيــات  ــنــزع  ب ت�صمح  الــوظــيــفــة 
م�صروع  على  واأبقت  تدريجيًا.  الفل�صطيني 
الكيان ال�صيا�صي الفل�صطيني الوطني �صعيفًا 
وُمنق�صمًا جدًا ليواجه جمموعة من التحديات 
اأو�صــــلو". اتفاقات   " عليه  فر�صتها  التي 
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راحت  وهكذا،  ذلــك.  اإىل  الوحيد  ال�صبيل 
تربز تنظيمات وحركات فل�صطينية جديدة، 
الكفاح  ظاهرة  وحتــّولــت  وقومية،  ي�صارية 
امل�صلح الفل�صطيني اإىل حركة مقاومة حتظى 
بتاأييد �صعبي فل�صطيني وعربي وا�صع، ومل يعد 
الفل�صطيني هو الالجئ اأو امل�صرد، بل اأ�صبح 
هو الفدائي الذي يحمل ال�صالح، ويتمرت�س 
والقنابل. الر�صا�س  بجعب  بخا�صرتيه 
بداية  يف  "فتح"  حــركــة  قــيــادة  وتبنت     
قواعد  ببناء  يق�صي  تــوجــهــًا  انطالقتها، 
املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  ارتكازية 
اأن  قبل  وحمدود  انتقائي  فدائي  بعمل  تبداأ 
تتطور اإىل حرب ع�صابات كال�صيكية. وكان 
الذي �صجع "فتح" على اتخاذ ذلك التوجه 
مقاومة  ن�صوء  على  مبكرة  عالمات  ظهور 
املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�ــصــي  يف  مدنية 
ــذت �ــصــكــل اإ�ـــصـــرابـــات واعــتــ�ــصــامــات  ــخ ات
وا�صتطاعت  الحتجاج.  اأ�صكال  من  وغريها 
يف  القتالية  العمليات  بدء  تعلن  اأن  احلركة 
"النطالقة  اأ�صمته  فيما  الغربية،  ال�صفة 
“انطالقتها  ــت  ــب اأعــق الــتــي  الثانية"، 
 ،1965 الثاين  كانون  من  الأول  يف  الأوىل” 
وحداتها  مــن  �صرية  وحـــدة  قــامــت  عندما 
اإ�صرائيلي.  باأول عملية ع�صكرية �صد هدف 
وكان ت�صّور قادة "فتح" اآنذاك اأن قواعد 
�صتتطور،  �صتقيمها  التي  الآمــنــة  الرتــكــاز 
ــررة. مــع الـــوقـــت، اإىل مــنــاطــق �ــصــبــه حمـ
     وقد واجهت حكومة الحتالل الع�صكرية 
الإ�صرائيلية توجه حركة "فتح" ومنظمات 
بحملة  هذا  الأخــرى  الفل�صطينية  املقاومة 
ــالل  ــة، وعــمــل جــيــ�ــس الحــت ــع ــص ــة وا� ــي اأمــن
التجول  الإ�صرائيلي على فر�س نظام حظر 
الأرا�ــصــي  بتق�صيم  ــام  وق عــدة،  مناطق  يف 
الفل�صطينية املحتلة اإىل مربعات اأمنية واإىل 
جميع  ك�صف  اأجــل  من  بانتظام  مت�صيطها 
املخابئ واملعابر. واأ�صفرت تلك احلملة، يف 
واعتقال  ا�صت�صهاد  عن   ،1967 �صنة  نهاية 
وعن  واملنا�صرين،  الفدائيني  مــن  املــئــات 
يف  امل�صلح  الفدائي  العمل  ن�صاط  انح�صار 
الفدائي  العمل  هذا  اأن  اإل  الغربية؛  ال�صفة 
امل�صلح حافظ على زخمه يف قطاع غزة حتى 
�صنة 1971، واأن الآمال باإمكانية بناء قواعد 
الأرا�ــصــي  يف  امل�صلحة  للمقاومة  ارتكازية 
الفل�صطينية املحتلة كانت قد تبددت، الأمر 
ن�صاط  يف  الثقل  مركز  انتقال  فر�س  الــذي 
اإىل  وال�صيا�صي  الع�صكري  املقاومة  حركة 
خــارج هذه الأرا�ــصــي. وكــان من اأول واأبــرز 
خــارج  الفل�صطينية  املــقــاومــة  انــتــ�ــصــارات 
الكرامة  معركة  الفل�صطينية،  الأرا�ــصــي 
�صكلت منعطفًا يف  التي  اآذار 1968(،   21(
امل�صلحة،  الفل�صطينية  املقاومة  حركة  تطور 
الحتالل  جي�س  تكبيد  عن  اأ�صفرت  والتي 
الإ�صرائيلي - على الرغم من قيامه بتدمري 
بلدة  يف  الفل�صطينيني  املــقــاتــلــني  قــاعــدة 
باملقارنة  ن�صبّيًا  فادحة  خ�صائر   - الكرامة 
مع خ�صائره يف حروبه ال�صابقة. واأّدت اأخبار 
الفل�صطينيني  املقاتلني  و�صمود  املعركة  تلك 
املــقــاومــة  حــركــة  �صعبية  تــزايــد  اإىل  فيها 
ع�صرات  ان�صمام  �صهدت  التي  الفل�صطينية 
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     ما يقوم به ال�صبان الفل�صطينيون من عمليات فردية 
)طعن اأو ده�س( يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة هو جزء 
�صد  مت�صاعدة  انتفا�صة  يف  تتمثل  واحـــدة  ظــاهــرة  مــن 
امل�صروع ال�صتيطاين ال�صهيوين، وتت�صع  لت�صمل كل فل�صطني 
ما بني البحر والنهر. فاإرهاب امل�صتوطنني يزداد با�صتمرار 
يف ظل حماولت التعتيم عليه، ورئي�س احلكومة الإ�صرائيلية 
لنا  الواقي  "ال�صور  هم  امل�صتوطنون  يقول:  بينيت  نفتايل 
هدف  لها  امل�صتوطنني  اعــتــداءات  اأن  يعني  ما  جميعا"، 
ا�صرتاتيجي حمدد وهو اإبعاد الفل�صطينيني عن اأرا�صيهم، 
وبذلك  ــة"،  ــ دول "اأرا�صي  واعــتــبــارهــا  م�صادرتها  ثــم 
واحد. لإرهــاب  وجهان  و"الدولة"  امل�صتوطنون  ي�صبح 
يــهــداأ  ومل  الفل�صطينيني  الــ�ــصــبــان  ــورة  ثـ تــتــوقــف  مل 
على  املــ�ــصــتــوطــنــني  اعــــتــــداءات  ــى  عــل ردًا  غــ�ــصــبــهــم، 
الفل�صطينيني وحماولت ما يطلق عليهم "فتيان التالل" 
فن�صبة  الفل�صطينية.  واملمتلكات  الأرا�صي  على  ال�صتيالء 
ال�صنتني  يف  ارتفعت  للم�صتوطنني  الإرهــابــيــة  العمليات 
اإن  تقول  التي  الإ�صرائيلية  امل�صادر  ح�صب  الأخــريتــني، 
كان  واإذا  يوم.  بعد  يومًا  وتــزداد  ت�صاعفت  العمليات  هذه 
اأطــراف  ال�صابقة  ال�صنوات  يف  هاجموا  قــد  املهاجمون 
يدخلون  الآن  فاإنهم  واملراعي  الزراعية  والأرا�صي  القرى 
�صوى  رادع  دون  البيوت  ويقتحمون  الــقــرى  مــراكــز  اإىل 
واجلي�س  وحجارتهم.  باأيديهم  الفل�صطينيني  مقاومة 
عن  امل�صوؤول  هو  اأنــه  علمًا  �صاكنًا  يحرك  ل  الإ�صرائيلي 
منع امل�صتوطنني من العتداء على املمتلكات، لأن �صلطات 
ال�صعب  حــمــايــة  مــ�ــصــوؤولــيــة  تتحمل  الــتــي  هــي  الحــتــالل 
لكنه  الــدولــيــة،  القوانني  بح�صب  الحــتــالل  حتــت  الــواقــع 
يخاف  اأكـــر ممــا  امل�صتوطنني  مــع  املــواجــهــة  مــن  يــخــاف 
اإحراق معداتهم.    اأو من  امل�صتوطنون من مهاجمة اجلنود 
ا�صرتاتيجي  هــدف  لــه  يــوجــد  امل�صتوطنني  ــاب  اإرهــ
ب�صرب  وقــم  واحلــقــول،  الأ�ــصــجــار  بحرق  قــم  خال�صته: 
وعندها  الــيــومــي،  لعملهم  يــذهــبــون  ــذيــن  ال املـــزارعـــني 
خالل  اأرا�صيهم  يرتكوا  اأن  وبعد  اأرا�صيهم.  �صيرتكون 
دولة  اأرا�صي  باأنها  املدنية  الإدارة  �صتعلن  �صنوات  ب�صع 

وتنقلها للم�صتوطنني، وامل�صتوطنات التي يعتربونها غري قانونية ت�صبح 
قانونية. هكذا، بني الأ�صجار املحروقة وارتكاب املذابح يف البيوت فاإن 
اإرهاب ظاملة تلطخ يدها بالدماء ب�صمت وهدوء.  "دولة"  اإ�صرائيل 
وم�صتوطنات  قانونية  م�صتوطنات  بني  التمييز  ن�صتطيع  ل  اأننا  وكما 
التمييز  اإذًا  بالإمكان  فلي�س  قانونية،  غري  جميعها  لأن  قانونية؛  غري 
عنيفون  جميعهم  عنيفني.  غري  وم�صتوطنني  عنيفني  م�صتوطنني  بني 
والختالف يف اأ�صاليب عنفهم. جميعهم يفعلون كل ما يخطر ببالهم 
يف القرى والأحياء الفل�صطينية. جزء بالع�صي والفوؤو�س، وجزء ببناء 
اأرا�صي  �صرقوا  امل�صتوطنني  معظم  م�صروقة.  اأرا�ــس  على  الفيالت 
خا�صة،  غــري  ــس  اأرا�ـ يف  الباقون  وا�صتوطن  وا�صتوطنوها.  خا�صة 
الذين  وهـــوؤلء  عنيفني؟  األي�صوا  ذلــك،  عن  تقل  ل  بدرجة  م�صروقة 
اأبرياء مل ي�صمتوا  اقاموا بوؤرًا ا�صتيطانية، وقتل ب�صببهم فل�صطينيون 
اأي�صًا  هم  امل�صتوطنون  هــوؤلء  ممتلكاتهم،  من  تبقى  ما  �صرقة  على 
م�صتوطنون عنيفون حتى لو مل ت�صجل لهم �صوابق هم لي�صوا بريئني.
اقتلعها  التي  الزيتون  اأ�صجار  اأكــر،  الفل�صطيني  يــوؤمل  الــذي  ما 
الحتالل؟  �صلطات  �صلبتها  التي  اأر�صه  اأم  امل�صتوطنات،  زعران  اأحد 
التالل،  وفتيان  ال�صتيطانية  البوؤر  �صباب  من  تلقاها  التي  ال�صربات 
جميع  الإ�صرائيلي؟.  اجلي�س  جنود  من  تلقاها  التي  ال�صربات  اأم 
وكل  بها،  قــامــوا  التي  النهب  اأعــمــال  مبجرد  عنيفون  امل�صتوطنني 
قانونية.  وغري  وعدوانية  وقبيحة  م�صينة  نهب  عملية  هي  م�صتوطنة 
الر�صمية؟  ــداءات  ــتـ والعـ ال�صخ�صية  العـــتـــداءات  بــني  الــفــرق  مــا 
ل  ذلـــك....  ي�صتطيعون  اأنهم  ملجرد  العنف  ميار�صون  امل�صتوطنون 
بالعنف  الأرا�صي  اأمامهم.... ح�صلوا على جزء كبري من  �صيء يقف 
باخلداع  عليه  احل�صول  مت  اآخر  وجزء   .... ال�صالح  وبقوة  اجل�صدي 
اأو  الحــتــالل،  �صلطات  متار�صها  التي  والأكــاذيــب  والت�صليل  واملكر 
بقرارات  اأو  دولة"،  "اأرا�صي  عن  الإعــالن  مثل  مزيفة  باخرتاعات 
حكومية للم�صادرة لأغرا�س خمتلفة، منها اأمنية ومنها اأغرا�س اأثرية 
وحمميات طبيعية، مبا يف ذلك مناطق تدريب معظمها كاذبة. القا�صم 
الإ�صرائيلية  احلكومة  اأن  هو  العنيفة  الطرق  هذه  كل  بني  امل�صرتك 
واأحيانًا غ�صت  بادرت  اأحيانًا  واملوارد.  لها احلماية  وقدمت  دعمتها، 
واحلكومة؟  امل�صتوطنني  بني  فرق  فال  كذلك،  الأمــر  اأن  مبا  الطرف. 
عندما ن�صمع اأن وزير الأمن الداخلي يف الكيان ال�صهيوين يحتج 
على عنف امل�صتوطنني، فاإنه ي�صجل رقمًا قيا�صيًا يف النفاق واخلداع، 

اأمام الراأي العام، لأنه لو  ويتحول هذا الأمر اإىل مهزلة حقيقية 
عندما  العنف.  هذا  مثل  كان  ملا  امل�صتوطنني  عنف  يريد  يكن  مل 
ينظر هو وقيادة ال�صرطة الإ�صرائيلية اإىل مدينة القد�س واخلليل 
رجال  من  اأحــد  فال  العد�صات،  اأمــام  يظهر  ل  فيهما  يجري  وما 
يح�صل  عما  الكاملة  باحلقيقة  يخربه  بــه  املحيطني  ال�صرطة 
جهودًا  تبذل  موؤ�ص�صاتها،  بكل  "اإ�صرائيل"،  لأن  ذلك  هناك. 
الأحياء  قلب  يف  اليهود  امل�صتوطنني  ا�صتيطان  ت�صجيع  يف  كبرية 
القرن  يف  الثمانينيات  ومنذ  القد�س،  �صرقي  يف  الفل�صطينية 
املا�صي و�صلطات الحتالل ت�صاعد امل�صتوطنني يف ال�صتيالء على 
اأماكن  املنازل الفل�صطينية يف حي �صلوان وحي ال�صيخ جراح ويف 
اأدرج يف خطة  ال�صيخ جراح  ففي حي  املحتلة.  القد�س  اأخرى يف 
ت�صكن  التي  الفل�صطينية  العائالت  اإخــالء  الإ�صرائيلية  احلكومة 
اأخرى تقدمها  اإىل م�صاعدة  اإ�صافة  هناك منذ ع�صرات ال�صنني، 
�صلطات الحتالل للمنظمات اليهودية العاملة على تهويد �صرقي 
منع  هو  القد�س  �صرقي  تهويد  من  الأ�صا�س  الهدف  اإن  القد�س. 
واإلغاء  الفل�صطينيني،  مع  م�صتقبلي  �صيا�صي  لتفاق  احتمال  كل 
امل�صتوطنات  ت�صكل  الــذي  الــوقــت  يف  للقد�س،  العربي  الطابع 
املقد�صة.  املدينة  يف  واإذللــهــم  الفل�صطينيني  لقمع  اأخــرى  اأداة 
الأرا�صي  وم�صادرة  ال�صتيطاين  التو�صع  ا�صتمرار  ــام  واأم
الفل�صطينيني  على  امل�صتمرة  امل�صتوطنني  واعتداءات  الفل�صطينية 
وممتلكاتهم، واإ�صرار احلكومة الإ�صرائيلية على امل�صي يف تكري�س 
الفل�صطينيون  ال�صبان  يقوم  الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف  الحتالل 
م�صتخدمني  وممتلكاتهم،  عائالتهم  وعن  اأر�صهم  عن  بالدفاع 
ويتطور  امل�صتوطنني.  اعتداءات  على  للرد  و�صائل  من  لديهم  ما 
ظاهرة  لي�صبح  كثرية  فل�صطينية  وقرى  مدن  لي�صمل  العمل  هذا 
عامة تكون مقدمة لنتفا�صة قادمة تنفجر �صد الحتالل. وحتاول 
ا�صتخدام  عن  البتعاد  الإ�صرائيلية  احلكومة  يف  الأطــراف  بع�س 
من  والتقليل  القد�س،  يف  يحدث  مــا  لو�صف  النتفا�صة  تعبري 
العمليات الفردية والهجمات التي يقوم بها ال�صبان الفل�صطينيون 
تتوا�صل  حيث  امل�صتوطنني،  اعــتــداءات  �صد  النف�س  عن  دفاعًا 
لدرجة  الحتالل،  �صلطات  مع  املواجهات  وت�صتد  الحتجاجات 
الإ�صرائيليني  وال�صيا�صيني  واملعّلقني  الكّتاب  من  الكثري  دفعت 
فل�صطينية. انتفا�صة  ت�صهد  املقد�صة  املدينة  اأن  اعتبار  اإىل 

ال�صعب  اأو�صاط  يف  غا�صبة  وثــورة  تفاعل  من  يجري  ما  اإن 
ال�صلطات  ت�صتطيع  ل  فل�صطني،  م�صاحة  كامل  على  الفل�صطيني 
"اإ�صرائيل"  تلقته  الــدر�ــس  ــذا  وه تتجاهله،  اأن  الإ�صرائيلية 
يف  الفل�صطينية  النــتــفــا�ــصــات  مــن  واحــــدة  كــل  يف  و�ــصــهــدتــه 
ا�ــصــواأ  هــو  ملــا  الآن  منذ  ت�صتعد  اأن  وعليها  املا�صية.  ال�صنوات 
�ــصــراوة  اأ�ــصــد  �صتكون  الــقــادمــة  النتفا�صة  لأن  �ــصــيء،  كــل  مــن 
ــالل مــعــًا،  ــتـ واأكـــــر عــنــفــًا �ــصــد املــ�ــصــتــوطــنــني و�ــصــلــطــات الحـ
والـــعـــدوان. ــالل  ــت الح بينهم يف  فـــرق  ول  ــد  واحـ اإرهــــاب  فــهــم 

ــايف. ــقـ ــثـ ــني �لـ ــط ــص ــ� ــل ــرب ف ــنـ ــة مـ ــصـ ــ�ـ ــيـ *رئـ

سحر عيسى الوهيبي*

الفل�صطينيون يف مواجهة
 اإرهاب امل�صتوطنني واإرهاب الدولة املنظم
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    تقوم ال�صرطة الإ�صرائيلية، منذ عدة اأيام 
باأعمال التجريف وغر�س الأ�صجار يف اأرا�صي قرى 
ل  التي  املحتلة  فل�صطني  جنوب  النقب  �صحراء 
تعرتف بها "اإ�صرائيل"، كجزء من خطة مربجمة 
الأرا�صي واقتالع  اإىل ال�صتيالء على هذه  تهدف 
يف  تهويدها  بغر�س  منها؛  الفل�صطينيني  �صكانها 
األفا؛ هم  نهاية املطاف؛ يف وقت يعاين نحو 270 
التهمي�س  من  الفل�صطينيون  النقب  منطقة  �صكان 
املختلفة. اخلــدمــات  وا�ــصــمــحــالل  القــتــ�ــصــادي 

م�سادرة اآلف الدومنات
وتندرج �صيا�صات "اإ�صرائيل" بحجة التطوير، 
يف �صياق م�صادرة اآلف الدومنات يف قرى النقب 
خمطط  �صمن  �صنوات،  منذ  بها  تعرتف  ل  التي 
اأ�صمل؛ وكما �صمد اأهايل النقب، واأوقفوا �صيا�صة 
قرية  بناء  واأعــادوا  ؛   2020 عام  اجلارفة  املحتل 
مبقدورهم  هدمها،  من  مرة   185 بعد  العراقيب 
اأخرى. مرة  ال�صيا�صة  تلك  اإيقاف  املحتل  اإجبار 
املتعاقبة  الإ�صرائيلية  احلكومات  اأن  الالفت 
منذ عام 1948؛ قد �صعت ب�صكل منظم ومدرو�س 
اأرا�صي  تبقى من  املبا�صرة على ما  ال�صيطرة  اإىل 
بناء  ل�صالح  النقب،  يف  الفل�صطينيني  الــعــرب 
النووية  وخا�صة  ال�صهيونية،  الع�صكرية  الرت�صانة 
ــزارع حــكــومــيــة. وتــبــعــا لــذلــك، األــزمــت  ــنــاء مــ وب
يف  النقب  منطقة  اأهــايل  ال�صهيونية  ال�صلطات 
دائــرة  يف  اأر�ــصــهــم  ت�صجيل  ال�صبعينيات  بــدايــة 
تعلم  وقــت  يف  اإ�ــصــرائــيــل،  اأر�ـــس  هيئة  ت�صمى  مــا 
احتفاظ  عدم  حقيقة  ال�صهيونية  ال�صلطات  فيه 
حــول  مب�صتندات  الــبــدو  الــنــقــب  اأهــــايل  غالبية 
والقرى  والتجمعات  النقب  اأرا�صي  يف  ملكيتهم 
ال�صبع. بئر  النقب  عا�صمة  خ�صو�صًا  هــنــاك، 

التو�سعات العمرانية العربية
م�صاحة  اأن  اإىل  ــارة  ــ ــص ــ الإ� ــة  ــي الأهــم ــن  ومـ
ــعــرب يف  ــدو ال ــب ــة بــالــ�ــصــكــان ال ــاأهــول املــنــطــقــة امل
الأ�ــصــلــيــني،  الأر�ــــس  اأ�ــصــحــاب  الــنــقــب،  منطقة 
م�صاحة  اأ�ــصــل  مــن  دومن  ــف  األ  )240( تتعدى  ل 
كيلومرت  األف  نحو )12(  البالغة  النقب،  �صحراء 
وكــانــت  الفل�صطينية،  املــو�ــصــوعــة  ح�صب  مــربــع 
اأنــه   1948 عــام  يف  اأقـــرت  ال�صهيونية  املحاكم 
اأجــدادهــم. واأر�ـــس  اأر�ــصــهــم  يف  للبدو  ملكية  ل 
التو�صعات  بــكــل  ــل"  ــي ــرائ ــص "اإ� تــعــرتف  مل 
قامت  بل  النقب،  منطقة  يف  العربية  العمرانية 
بتجميع اأهايل النقب يف مناطق حمددة، لأ�صباب 
ال�صديد  الدميغرايف  التمركز  ك�صر  حماولة  اأقلها 
عــربــيــة خال�صة. هــويــة  لــهــا  مــنــاطــق  لــلــبــدو يف 
ومـــن تــلــك املــنــاطــق الــتــي مت اإ�ــصــكــان ق�صم 
ــت،  ــدة مــرعــي ــلـ ــن اأهـــــــايل الـــنـــقـــب فـــيـــهـــا؛ بـ مــ
وكـــــانـــــت هــــــذه اخلـــــطـــــوة مبـــنـــزلـــة اقـــتـــالع 

ــت نــفــ�ــصــه. ــوقـ ــقــب يف الـ ــن ــري لـــعـــرب ال ــص ــ� وتــرحــيــل ق
ــدة لإعــــــادة  ــ ــدي ــة عــ ــي ــون ــهــي ــة خمـــطـــطـــات �ــص ــمـ وثـ
ــق يف جــنــوب  ــاط ــن ثــــالث م ــب يف  ــق ــن جتــمــيــع عــــرب ال
ال�صبع. وبــئــر  ــراد  وعــ ــا  دميــون هـــي:  املــحــتــلــة،  فل�صطني 
عمليات  اإىل  "اإ�صرائيل"  ت�صعى  نف�صه،  الجتاه  ويف 
قــرى،  �صبع  يف  النقب  يف  الفل�صطينيني  للعرب  جتميع 
عو�صا عن �صبعني قرية بدوية منت�صرة يف �صحراء النقب 
ما  وهــو  "اإ�صرائيل"،  قبل  من  اأ�صال  بها  معرتف  غري 
هام�صية  اأكـــر  النقب  يف  الفل�صطينيني  حــيــاة  �صيجعل 
الجتماعية  واخلــدمــات  والتعليم  ال�صحة  ــالت  جم يف 
. بينهم  الــبــ�ــصــريــة  التنمية  ــرات  ــص مــوؤ� ــراجــع  ت ــًا  ــي وتــال

خمطط برافر
النقب؛  ملنطقة  التهويدية  املخططات  اخطر  ومــن 
خمطط برافر الذي يحمل يف �صندوقه الأ�صود م�صادرة 
نحو  وعــددهــم  النقب،  عــرب  وجتميع  دومن؛  األــف   800
جدًا. �صيقة  م�صاحة  يف  فل�صطيني،  عربي  األــف   )270(
تركيبة  عــن  النظر  بغ�س  "اإ�صرائيل"،  و�صت�صعى 
اأرا�ــصــي  مــن  مــزيــد  مــ�ــصــادرة  اإىل  املقبلة؛  احلــكــومــات 
عرب  يجعل  ما  املقبلة،  ال�صنوات  خــالل  النقب  منطقة 
وقت  يف  واحلرمان؛  البوؤ�س  من  مزيد  مواجهة  يف  النقب 
حقوق  لهم  كــمــواطــنــني،  "اإ�صرائيل"  بهم  تــعــرتف  ل 
ملواطنيها. الدميقراطية  تدعي  دولة  الكاملة يف  املواطنة 

احلا�سرون الغائبون
التهويدية،  الإ�صرائيلية  لل�صيا�صات  املتابع  ويلحظ 
عمليات  مقدمتها  ويف  عديدة،  م�صميات  ت�صتخدم  اأنها 
التطوير، من اأجل تكثيف ال�صتيطان وت�صمينه يف منطقة 
يف  اللجوء  ق�صية  بــرزت  ولهذا  اأي�صًا،  واجلليل  النقب 
وخ�صو�صًا  الغائبون(  )احلا�صرون  الفل�صطيني  الداخل 
الفل�صطينيني  نكبة  اإثـــر  واجلــلــيــل،  النقب  منطقتي  يف 

اأن�صئت  التي  املناطق  يف  بقي  حيث   ،1948 يف  الكربى 
األـــف   )151( ــي  ــل ــي ــرائ ــص الإ� ــتـــالل  الحـ ــة  ــ دول عــلــيــهــا 
على  الإ�صرائيلي  اجلي�س  �صيطر  اأن  فبعد  فل�صطيني، 
ما  ا�صت�صدار  خــالل  من  واأر�صهم،  الالجئني  اأمــالك 
اأ�صبح  وقــد  ؛   1950-3-20 يف  الغائبني  قانون  ي�صمى 
قراهم  يف  القاطنني  وغــري  وطــنــهــم،  يف  احلــا�ــصــرون 
واأرا�ــصــيــهــم. اأمــالكــهــم  ــودرت  و�ــص ومــدنــهــم، غائبني، 
ــف لجــئ  األـ نــحــو 45  ــوؤلء يف 1950  هــ وبــلــغ عـــدد 
الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  تقرير  ح�صب  فل�صطيني، 
الفل�صطينيني »اأونروا« يف العام املذكور، وقد �صرد هوؤلء 
بفعل ارتكاب املجازر ال�صهيونية من 44 قرية فل�صطينية 
يف  اجلليل  منطقة  يف  معظمهم  وتركز   1948 عــام  يف 
�صمال فل�صطني؛ ويعانون ظلمًا مزدوجًا، فمن جهة هم 
جزء من فل�صطيني الداخل؛ ويوجهون متييزًا عن�صريًا 
�صهيونيًا، كنموذج خا�س يف التاريخ الإن�صاين املعا�صر، 
ومن جهة اأخرى، هم مهجرون يعانون جراء عدم القدرة 
يف العودة اإىل قرية اأو مدينة الأ�صل التي طردوا منها.

الهجمة املتجددة
املتجددة  التهويدية  الهجمة  بـــاأن  الــقــول  ويبقى 
على  فل�صطينيًا  دعــمــًا  تتطلب  الــنــقــب،  منطقة  على 
واملوؤ�ص�صات  احلــزبــي  وال�صيا�صي  ال�صعبي  امل�صتوى 
منحى  التحركات  تــاأخــذ  واأن  والإن�صانية،  احلقوقية 
يف  الأر�ــس  يوم  يكون  واأن  مناطقيا،  ولي�س  عاما  وطنيا 
لذلك. منا�صبة  املقبل  اآذار/مــار�ــس  �صهر  من  الثالثني 
واأحـــالمـــه  ــه  ــ ــ واآلم واحــــد  الفل�صطيني  الــ�ــصــعــب 
واملهاجر  التاريخية  فل�صطني  امــتــداد  على  م�صرتكة 
الأق�صى  هبة  ذلــك  على  والــدالــة  والبعيدة،  القريبة 
.2021 املن�صرم  العام  من  مايو  اأيــار/  يف  الرم�صانية 

*كاتب فل�سطيني مقيم يف هولندا.

حـمـلة تـهويـدية مـتجـددة يف �لـنقب
نبيل �ل�صهلي* 
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الكيان  تاأ�صي�س  بــتــاأريــخ  النظر  ــادة  ــ اإع يف 
ــس الــ�ــصــعــب الــعــربــي  ــ الــ�ــصــهــيــوين عــلــى اأر�ـ
تامة  ورعــايــة  وا�ــصــنــاد،  بــدعــٍم  الفل�صطيني 
ذلك  حينها،  يف  الإ�صتعمارية  الدول  قبل  من 
ال�صهيونية  احلــركــة  �صيدته  الـــذي  الكيان 
عــلــى مــدامــيــك مـــن الأ�ـــصـــاطـــري اخلــرافــيــة 
)امليثولوجية( عام 1948، �صاهم العديد من 
خمتلف  من  واملفكرين  واملوؤرخني،  الباحثني 
املا�صي  القرن  ثمانينيات  نهاية  يف  امل�صارب 
يف حتّمل م�صوؤولّية تبديدها )نظرية التاأ�صي�س 
واإزاحــة  ال�صهيونية(،  امليثولوجية  والرواية 
من  بالرغم  هــي،  كما  احلقيقة  عن  النقاب 
ح�صورهم واعدادهم القليلة، وتاأثريهم غري 
الوقت  ويف  الإ�صرائيلي.  اجلمهور  يف  الكبري 
نف�صه اأُطلقت ت�صمية "املوؤرخني الإ�صرائيليني 
املا�صي، على  القرن  ثمانينيات  اجلدد"، يف 
"اإ�صرائيل"  مــن  املــوؤرخــني  مــن  جمموعة 
جلهم من اليهود، الذين قّدموا رواية جديدة 
الـــولدة  تلك  "اإ�صرائيل"،  ولدة  لــتــاريــخ 
الدموية التي قامت على اأج�صاد واأر�س ووطن 
العربي،  فل�صطني  �صعب  الأ�ــصــلــي،  ال�صعب 
مقدمة  يف  وكــان  املتداولة،  الــروايــة  تناق�س 
�صالمي  واآيف  موري�س  بيني   : املوؤرخني  هــوؤلء 
واإيالن بابيه... فقام عدد من هوؤلء بالكتابة 
الفل�صطينيني  ال�صحايا  مع  متعاطف  ب�صكل 
ــع الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي بــ�ــصــكــٍل عـــام.  ومــ
اجلديدة  النقدّية  الروؤية  هذه  مع  وبالت�صاوق 
قلياًل(،  اّل  ربع قرن  يف حينها )عمرها نحو 
ال�صهيونية"،  بعد  "ما  مفهوم  تداول  جرى 
كما  اجلدد"  "املوؤرخني  ومفهوم  تيار  وقبله 
ا�صلفنا، والذي دعا اإىل اإعادة النظر بالأ�ص�س 
عليها  قامت  التي  ال�صهيونية  الأيديولوجية 
موري�س،  بيني  اليهودي  وكان  "اإ�صرائيل". 

يف  اجُلــدد  "املوؤرخني  بــ  �صمي  ما  طليعة  يف 
بابيه،  اإيــالن  التيار  هذا  و�صم  اإ�صرائيل"، 
و�صيمحا  �ــصــتــيــل،  وزئــيــف  �ــصــيــغــيــف،  ــوم  ــ وت
"املوؤرخني اجلدد"،  اأوائــل  من  وهو  فالبان 
م�صطلح  وكــــان  وغـــريهـــم.  �ــصــالمي  واآيف 
ما  لتيار  زمنًيا  �صابًقا  اجلدد"  "املوؤرخني 
ال�صهيونية"...الخ.  بعد  "ما  بــــــ  ي�صمى 
و"املوؤرخون  ال�صهيونية"،  "مابعد  اإذًا، 
اجلـــــــــدد"، فـــكـــرتـــان مــــوؤثــــرتــــان داخــــل 
"اإ�صرائيل "وجمهورها، واإن بدا ح�صور كل 
ا�صتيطاين  جتمع  يف  متوا�صعًا  مــازال  منهما 
تندلق فيه وتكت�صحه القوى التوراتية واملتطرفة 
واملوغلة يف الرواية اخلرافية )امليثولوجية(، 
وكــان  الفكرتان،  تلك  وانت�صرت،  فــراجــت، 
"الإ�صرائيليني"،  من  بع�س  هنا،  روادهـــا 
علم  يف  النقدية  الــدرا�ــصــات  ا�ــصــحــاب  مــن 
ال�صيا�صية  التحّولت  درا�صة  وعلم  الإجتماع، 
اأن املكونات الأ�صا�صية  والدولية، الذين يرون 
لفكر وتيار وتيار "ما بعد ال�صهيونية" وقبله 
"املوؤرخني اجلدد" الذي راج خالل العقدين 
الأخـــرييـــن، �صمن ثــالثــة اجتــاهــات، هــي :
باإن�صاء" الدولة  اأنـــه  ــرى  ي الأول  ــاه  الجتـ  
الإ�صرائيلية "عام 1948 على انقا�س الكيان 
الوطني والقومي لل�صعب العربي الفل�صطيني، 
حتقق"  قد  يكون  ال�صهيونية  "هدف  فــاإن 
متامًا، واأنه "اآن الأوان لبداية مرحلة جديدة 
الآليات  تطبيع  فيه  يتم  اإ�صرائيل  تاريخ  يف 
ال�صهيونية،  للبنية  واخلــارجــيــة  الداخلية 
والعالقات مع الأخرين من اجلوار العربي". 
ولالأ�صف هذا مان�صهده الآن من عمليات تطبيع 
بني بع�س البلدان العربية والكيان ال�صهيوين. 
مــا بعد  اأنـــه مبعايري  يــرى  الــثــاين  ــاه  والجتــ
والوليات  الغرب  يف  الآن  ال�صائدة  احلداثة 

ُتقدم  باعتبارها  ال�صهيونية  فــاإن  املتحدة، 
تــاريــخــي  )تـــزويـــر  قــومــيــة  كــحــركــة  نف�صها 
تــقــدم احلــركــة  ... عــنــدمــا  فـــظ  ومـــعـــريف 
ــة...(،  قــومــي كــحــركــة  نف�صها  ال�صهيونية 
ايدولوجي  بعٍد  ذات  �صيا�صية  حركة  ُتعترب 
عاجزة  لأنها  �صريريًا،  وماتت  اأوانــهــا  فــات 
وتقدمي  احلا�صر  لتحديات  ال�صتجابة  عن 
م�صمونها.  يف  دينية  كونها  لــه  الإجـــابـــات 
ــر :  ــر الأخــ ــزوي ــت ...)لحـــظـــوا الإفـــــرتاء وال
..؟. قومية(  حركة  ي�صبح  اليهودي  الدين 
والجتاه الثالث فهو ُيركّز على اأن ال�صهيونية 
ب�صوي�صرا  بازل  الأوىل يف موؤمتر  ن�صاأتها  منذ 
له   ــَق  نــ�ــصَّ ا�صتعماري  بــرتتــيــٍب   ،1897 عــام 
حينها  يف  العاملية  ال�صهيونية  احلركة  زعيم 
وطبيعتها  �صماتها  يف  بــداأت  هرتزل.  تيودور 
عن  بالقطع  م�صوؤولة  وهي  ا�صتعمارية،  حركة 
"الدولة  اأوقعتها  الــتــي  املــظــامل  مــن  عــديــد 
املغت�صب  وكيانها  ــهــا،  ذات الإ�صرائيلية" 
ال�صعب  بــحــق   ،1948 عـــام  نــ�ــصــاأت  عــنــدمــا 
�صاهمت  ــتــايل  ــال وب الفل�صطيني،  الــعــربــي 
..)لكن  العامل  يف  اليهود  �صورة  ت�صويه  يف 
التي  باملظامل  الــقــول  ا�صحاب  مــن  هــم  ايــن 
املــوؤرخــني  مــن  الفل�صطيني  بال�صعب  حلقت 
.!.  )... ال�صهيونية  مابعد  وتــيــار  اجلـــدد 
ويقول بع�س منظري تيار )مابعد ال�صهيونية( 
و )املوؤرخني اجلدد(، اأنه "اآن الأوان لنتهاج 
اأن  الإ�صرائيلية"  "الدولة  على  اآخر  طريق 
اأرادت  اإذا  ح�صنًا،  ــرًا  اأمـ يكون  وقــد  تتبعه، 
واملــدركــات  املفاهيم  م�صتوى  اإىل  ترقى  اأن 
تركز  التي  الغربية،  احلداثة  بعد  ما  حلركة 
الدولة  يف  مواطنني  باعتبارهم  الأفــراد  على 
القومية  مفاهيم  وجتاوز  اأ�صولهم،  كانت  اأيا 
عند  يــراوح  لكنه،  مقبول  )كــالم  القدمية" 
ــقــاء  ارت الــ�ــصــهــيــوين دون  ــروع  ــص ــ� امل ــدود  حــ
الفل�صطيني(. الــعــربــي  لل�صعب  وانــ�ــصــاف 
)ايـــالن  الإ�صرائيلي"  "املـــــوؤرخ  ويــعــتــقــد 
ال�صراحة  مــن  ب�صىء  يتكلم  وهــنــا  بــابــه(، 
ومابعد  ي�صاريًا  ُيعترب  الــذي  وهو  والو�صوح، 
الفل�صطينية  النتفا�صة  اأن  ــارزًا،  ب �صهيونيًا 
والثانية   1987 العام  نهاية  الأوىل  الكربى 
ووهــم  زيـــف  ك�صفتا   ،2000 ــام  ــع ال �ــصــيــف 
)مابعد  اأ�صحت  فقد  �صهيونية".  "مابعد 
تــيــارًا  النتفا�صة  انـــدلع  عند  �صهيونية( 
وا�صتفحال  منــو  نتيجة  فــاعــل  غــري  وهــمــيــًا 
احتالل"،  "دولة  يف  التوراتية  املجموعات 
تــوراتــي، وميــني قــومــي عقائدي.  مــن ميــني 
خا�صة  معه  ومــن  بــابــيــه(  ــالن  )ايـ وي�صيف 
"�صناعة  كــتــاب  �صاحب  �ــصــانــد(  )�صلومو 

علي بدوان

�لتيار�ت �لفكرية وتبديد نظرية �لتاأ�صي�ض 
و�لرو�ية �مليثيولوجية �ل�صهونية

واليمني  اليمني  لقوى  املواقف  تلك  اأن  ا�صرائيل"، 
املتطرف عّقرت ال�صيا�صية واحللول "ااإ�صرائيلية" 
ــاب، اإّل  ــقــدرة عــلــى الإخــ�ــص بــعــد الإنــتــفــا�ــصــة، ال
�صناعية.  اإخ�صاب  عملية  يف  نطفتها  تلقيح  بفعل 
ووفق ايالن بابيه و�صلومو �صاند وغريهما، اإن تيار 
اجلدد"،  "املوؤرخني  وتــيــار  ال�صهيونية  مابعد 
يقاوم الفظاعة والرببرية التي باتت من مرتكزات 
التالية  ال�صنوات  خالل  ال�صرائيلية"  "ال�صيا�صة 
لالنتفا�صتني )الأوىل والثانية(، فطفح الكيل وزاد، 
"الإ�صرائيلي"  ال�صلوك  برت  بالإمكان  َيُعد  ومل 
التفاعالت  كل  والفا�صية.اإن  بالعن�صرية  املُتخم 
ناٍر  حتت  جتــري  الحتالل"،  "دولة  كيان  داخــل 
منا�صب يف جمتمع مت  وقٍت  تندلع يف  رمبا  هادئة، 
ت�صنيعه يف دولة طافرة قامت ب�صكٍل غري طبيعي، 
هو  "من  تعريف  حول  الآن  حتى  يحتدم  والنقا�س 
اليوم  حتى  قائمًا  ومــازال  الكيان،  يف  اليهودي" 
عن  ف�صاًل  قريبًا،  ُيح�صم  ولــن  بعد،  ُيح�صم  ومل 
مع�صالتها  من  يعاين  فاقعة،  عــدة  نتوءات  وجــود 
اأوًل: مكانة املواطنني العرب  هذا الكيان، واأبرزها 
الفل�صطينيني داخل الأر�س املحتلة عام 1948 وهم 
هناك  اأن  وثانيًا:  الأ�صالنيني.  الوطن  اأ�صحاب 
من  لفل�صطني  ُجــدد  يهود  ُم�صتعمرين  مهاجرين 
اتخذوا  ال�صابق،  ال�صوفييتي  الإحتــاد  جمهوريات 
امل�صيحية  الديانة  من  التحّول  ومــن  الهجرة،  من 
اىل الديانة اليهودية، من اجل الهجرة لدول الغرب 
الأوربي والوليات املتحدة الأمريكية. ثالثًا: جدلية 
الدين والدولة وق�صايا وقوانني الأحوال ال�صخ�صية 
تلك  انــعــدام د�صتور  ــًا:  ــع وراب الإحــتــالل.  ــة  يف دول
الدولة امل�صطنعة، حيث حتاول الدولة ال�صهيونية 
مبا  فيها  الد�صتور  انعدام  عن  التعوي�س  الآن  حتى 
ي�صمى قوانني اأ�صا�صية وهي اأحد ع�صر قانونًا تعترب 
حيث  العادية،  القوانني  من  و�صطوة  اأهمية  اأكــر 
"اإ�صرائيل"  تعريف  على  الأ�صا�س  قانون  ين�س 
)لحــظــوا:  ودميقراطية"  يهودية  "دولـــة  باأنها 
يهودية قبل دميقراطية(، وجاء ذلك التعريف بعد 
نقا�س جرى يف "الكني�صت الإ�صرائيلي" قبل اأكر 
حتى" الأحزاب  واأختلفت  م�صى،  قــرن  ربــع  من 
الإ�صرائيلية" بني عبارة "دولة يهودية" اأو "دولة 
الت�صويت  خالل  القرار  وكــان  اليهودي"  ال�صعب 
على القانون عام 1985 البند ال�صابع/اأ على "دولة 
ح�صب  معًا  والقومي  الديني  الطابع  ذي  يهودية" 
قاله  مبــا  يذكر  فيما  القـــرتاح،  اأ�صحاب  تف�صري 
غوريون(  بن  )ديفيد  ال�صهيوين  الكيان  موؤ�ص�س 
اأينما  اليهود  دولــة  هي  اإ�صرائيل  "بان  عقود  قبل 
اليهودية  الدولة  باأن  تقول  احلقيقة  لكن  كانوا". 
الكيان. هــذا  عمر  طــال  واإن  حتى  التاريخ،  خلف 
اأخريًا، اإن تلك املجموعات من "املوؤرخني اجلدد" 
من  حال  كان  كما  ال�صهيونية"،  مابعد  "تيار  و 
�صبقهم من ظاهرة "الفهود ال�صود"، التي ن�صاأت 
عام 1971 داخل الكيان ال�صهيوين وجمهوره غري 
القومية  املنابت  ع�صرات  ي�صم  ــذي  ال املتجان�س 
التاأثري  �صعيفة  مازالت  جمموعات  كلها  لل�صكان. 
ــازال  ومــ "اإ�صرائيل".  يف  ــور  واحلــ�ــص والــفــعــل 
ت�صبح  اأن  ت�صتطيع  كــي  اأمــامــهــا  طويال  الطريق 
"الإ�صرائيلي"  اجلــمــهــور  يف  ــرة  ــوؤث وم حــا�ــصــرة 
فــقــط.    الـــنـــخـــب  ــ�ــس  ــع ب عـــلـــى  تــقــتــ�ــصــر  اأن  ل 
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ــر اإثـــــارة يف  ــ      لــعــل الـــ�ـــصـــوؤال الأكـ
هو،  العربي-ال�صهيوين،  ال�صراع  تاريخ 
�صتختفي  هل  اأيــن،  اإىل  ال�صهيوين  الكيان 
ــيـــل( عـــن الـــوجـــود يف عــقــدهــا  ــصـــرائـ )اإ�ـ
ــوؤال يــرتكــز حــول  ــص ــ� الــثــامــن؟ اإن هـــذا ال
وهل  ال�صهيوين،  الكيان  وم�صتقبل  م�صري 
البقاء  على  الكافية  والقدرة  املناعة  ميلك 
اأم  طويل،  لزمن  الــوجــود  يف  وال�صتمرار 
ــل قــد اأخـــذت  ــ اأن هــنــاك مــوؤ�ــصــرات ودلئ
ت�صدعه  بــدء  اإىل  توؤ�صر  ــق،  الأفـ يف  تلوح 
يف  منغر�صة  عــدة  عنا�صر  واأن  وانــهــيــاره، 
انــهــيــاره. ــوؤكــد حتمية  ت وجــــوده،  اأ�ــصــا�ــس 
نتنياهو رئي�س احلكومة  وكان بنيامني 
الإ�صرائيلية ال�صابق قد اأعرب عن قلقه من 
مبملكة  اأ�صوة  )اإ�صرائيل(؛  زوال  اإمكانية 
خماطر  ))اأي  من  وحــذر  احل�صمونائيم، 
وجودية قد تواجه دولة اإ�صرائيل((. و�صدد 
الدولة  تكون  اأن  ))�ــصــرورة  على  نتنياهو 
على اأهبة ال�صتعداد للتهديدات التي تهدد 
وجودها، ليت�صنى بعد ثالثة عقود الحتفال 
وقد  لــلــدولــة((.  ـــ100  الـ ال�صتقالل  بيوم 
والت�صريحات  الــتــحــذيــرات  هــذه  وردت 
منزله  يف  ا�صت�صافها  دينية  ــدوة  ن خــالل 
 ،2017/10/10 بتاريخ  �صارة  زوجته  مع 
احل�صمونائيم  مملكة  اأن  نتنياهو  وذكــر 
على  �صيعمل  واأنــه  عامًا،   80 فقط  جنحت 
تنجح  �صوف  اإ�صرائيل  ــة  ))دول اأن  �صمان 
�صنة((.  100 اإىل  والــو�ــصــول  املـــرة  هــذه 
هـــــاجـــــ�ـــــس الـــــقـــــلـــــق والـــــــرعـــــــب 
ــاح الـــكـــيـــان الــ�ــصــهــيــوين ــجــت واخلــــــوف ي
مــن  ــريًا  ــ ــب ــ ك قــ�ــصــمــًا  اأن  والـــــواقـــــع 
كبري  حـــد  اإىل  يــجــمــعــون  الإ�ــصــرائــيــلــيــني 
وجودها  على  تقاتل  اإ�صرائيل  ))اأن  على 
والرعب  الهلع  يثري  مــا  وا�ــصــتــمــرارهــا((، 
والقلق  للخوف  ونتيجة  لديهم.  الوجودي 
عــلــى م�صريهم  الإ�ــصــرائــيــلــيــني  قــبــل  مــن 
م�صابون  فهم  ال�صهيوين،  الكيان  داخــل 
الــقــهــري( حــول م�صريهم  بـــ)الــو�ــصــوا�ــس 
الكاتب  و�صف  ح�صب  الكيان،  هــذا  داخــل 
له  ماركو�س( يف مقال  )يوئيل  الإ�صرائيلي 
يف �صحيفة )هاآرت�س 2013/9/13( والذي 
قهري(. و�صوا�س  يف  )دولة  عنوان:  يحمل 
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كتبه  مبــا  التذكري  يجب  اأي�صًا  وهنا 
الإ�صرائيلي  ال�صيا�صي  واملحلل  ال�صحايف 
�صحيفة  يف  له  مقال  يف  �صافيط(  )اآري 
 ،2017 عــام  اآب  �صهر  خــالل  )هــاآرتــ�ــس( 
اأنفا�صها  تلفظ  )اإ�صرائيل  عــنــوان:  حتت 
الأخــرية(، هذا املقال الذي ما زال يق�س 
الإ�صرائيليني، حيث كتب �صافيط  م�صاجع 
فل�صطني  مبــغــادرة  الإ�صرائيليني  مطالبًا 
جــواز  هناك  كــان  ))اإذا  قــائــاًل:  املحتلة 
اإ�صرائيلي...  اأجنبي لدى كل مواطن  �صفر 
الأ�صدقاء  توديع  يجب  الأمــر،  انتهى  فقد 
برلني  اأو  فران�صي�صكو  �صان  اإىل  والنتقال 
القومية  بــالد  من  هناك  من  باري�س.  اأو 
اأو بــالد  ــة اجلـــديـــدة،  ــي ــان املــتــطــرفــة الأمل
اجلــديــدة،  الأمريكية  املتطرفة  القومية 
ــاهــدة دولـــة  ــص يــجــب الــنــظــر بـــهـــدوء ومــ�
الأخرية((.  اأنفا�صها  تلفظ  وهي  اإ�صرائيل 
)اأوري  الإ�صرائيلي  الكاتب  كان  بينما 
)هــاآرتــ�ــس  مــقــاًل يف  ن�صر  قــد  اأفـــنـــريي( 
2017/9/5( حتت عنوان: ))كي ل نكون 
))اأن  من  فيه  حــذر  ال�صليبيني((،  مثل 
يكون م�صري الإ�صرائيليني كم�صري الدولة 
)عــامــو�ــس  اجلــــرنال  ــا  اأمـ ال�صليبية((. 
الإ�صرائيلي  اجلــو  �صالح  قائد  لبــيــدوت( 
حيفا  يف  التخنيون  معهد  يف  يقول  ال�صابق 
قيام  لإعــالن  وال�صتني  الثانية  الذكرى  يف 
على  اإ�صرائيل  ))اإن  ال�صهيوين:  الكيان 
مفرتق طرق حا�صم قد يقودها اإىل ال�صعود 
ــغــروب،  وال الــتــدهــور  اإىل  اأو  والزدهـــــار، 
وحقيقي((.  وجـــودي  عليها  اخلــطــر  بــل 
والكاتب الإ�صرائيلي املعروف بـ)ميخائيل( 
ــوت( عن  ــ ــرونـ ــ اأحـ يــكــتــب يف )يـــديـــعـــوت 
الأفق((.  يف  تلوح  اإ�صرائيل  دولة  ))نهاية 
احلائز  الإ�صرائيلي  العامل  �صكك  حني  يف 
على جائزة نوبل يف القت�صاد، )اإ�صرائيل 
اأومان(، با�صتمرار وجود )اإ�صرائيل( على 
))عـــددًا  اأن:  اإىل  م�صريًا  البعيد،  املــدى 
ل  اليهود  من  ينبغي،  مما  واأكــر  كــبــريًا، 
وكان  ملاذا هم موجودون هنا((.  يدركون 
قد  ليفي(  )جدعون  الإ�صرائيلي  الكاتب 
عن   /2012/4/15 )هــاآرتــ�ــس  يف  كــتــب 
لأمد  ))بدولة  اإياها  وا�صفًا  )اإ�صرائيل( 

اإعـــادة  يــدخــل يف عملية  وذلـــك  ــامل.  ــع وال
ل�صالح  الأو�ــصــط  ال�صرق  وتركيب  ر�ــصــم 
التمو�صع  اإعــادة  قبل  الإ�صرائيلي،  العدو 
ال�صرق  اإىل  العامل، والنتقال  الأمريكي يف 
املــتــحــدة  الـــوليـــات  تـــرى  اإذ  الأقـــ�ـــصـــى، 
والـــوجـــودي  ال�ــصــرتاتــيــجــي  الــتــهــديــد  اأن 
ـــو الـــعـــمـــالق الــ�ــصــيــنــي. ــا ه ــه ــادم ل ــ ــق ــ ال
ولكن اأكر ما يثري هلع وخماوف الكيان 
وداعميه  حماته  ورائـــه  ومــن  ال�صهيوين 
حمور  انت�صار  هو  وا�صنطن،  يف  ومموليه 
املقاومة يف احلرب على قوى الإرهاب، واأن 
ال�صيد الرئي�س ب�صار الأ�صد �صمد وانت�صر. 
الهزمية  مــرارة  )اإ�صرائيل(  جترعت  وقد 
واملقاومة  ال�صوري  العربي  اجلي�س  بخروج 
على  وقــدرة  قــوة  اأكــر  اللبنانية،  الوطنية 
القتال. لقد اأ�صبح اجلي�س العربي ال�صوري، 
وتقوي�س  تفكيكه  )اإ�صرائيل  اأرادت  الذي 
قوته من اأقوى اجليو�س يف ال�صرق الأو�صط، 
الأ�صدقاء.  قبل  الأعـــداء  باعرتاف  وهــذا 
وبهذا ال�صمود والنت�صار ل�صورية، اأف�صلت 
ال�صهيو-اأمريكية  وامل�صاريع  املخططات 
لــرتكــيــع املــنــطــقــة لــ�ــصــالــح )اإ�ــصــرائــيــل( 
وامل�صروع ال�صهيوين. كل ذلك اأثار الرعب 
املتخوف  الإ�صرائيلي،  العدو  لدى  والقلق 
حتمية. نهاية  ومــن  غام�س  م�صتقبل  من 
اأ�صار وزير ال�صوؤون  وجت�صيدًا ملا تقدم 
)يوفال  ال�صابق  الإ�صرائيلية  ال�صتخبارية 
ال�صبع  بئر  يف  األقاها  كلمة  يف  �صتاينت�س( 
خالل عام 2019 والتي ورد فيها، اأن ))ما 
املــيــزان  يف  تغيري  هــو  �صورية  يف  يح�صل 
ال�صوري  الرئي�س  ل�صالح  ال�صرتاتيجي 
))اإن  واأ�ــصــاف:  وحلفائه((  الأ�صد  ب�صار 
ما يحدث يف هذا البلد -�صورية- هو تطور 
�صلبًا  يوؤثر  اأن  �صاأنه  ومــن  للغاية،  خطري 
من  بكثري  اأخطر  ب�صورة  اإ�صرائيل،  على 
خطورة اأنفاق غزة اأو ت�صلح حزب اهلل((.
ــاإن )اإ�ــصــرائــيــل( تــ�ــصــع ما  ــ كــذلــك ف
مقدمة  يف  الإيـــــراين(  )اخلــطــر  ت�صميه 
اخلطر،  وهــذا  تتهددها،  التي  الأخــطــار 
ي�صكل  بــاأنــه  الإ�صرائيلي،  املفهوم  ح�صب 
اإىل  ت�صعى  فاإيران  عليها،  وجوديًا  خطرًا 
اإ�صرائيل(( واإزالتها من الوجود،  ))اإبادة 
امتالك  اإىل  ت�صعى  ذلــك  اأجـــل  مــن  وهــي 
ال�صالح النووي، ح�صب الزعم ال�صهيوين.
ويــعــتــرب الــ�ــصــهــايــنــة مــثــل اجلــــرنال 
الحـــتـــيـــاط يــعــقــوب عـــمـــيـــدرور )رئــيــ�ــس 
ــلــي(  ــقــومــي الإ�ــصــرائــي ــن ال ــ جمــلــ�ــس الأمـ
جوهر  على  الأكــرب  ))اخلطر  اأن  ال�صابق 
اإيــران  تنجح  اأن  يف  يتمثل  اإ�صرائيل  وجــود 
بالتقدم  لها  ي�صمح  اتفاق  اإىل  التو�صل  يف 
الع�صكرية  ــقـــدرة  الـ عــلــى  احلــ�ــصــول  يف 
التفاق  هــذا  اأن  املحتمل  ومــن  النووية... 
هو التحدي الأمني الأ�صا�صي لإ�صرائيل((. 

ق�صري((. كذلك اأكد اأبراهام بورغ رئي�س 
الكني�صت �صابقًا قائاًل: ))اإن اإ�صرائيل غيتو 
ذاتـــه((. يف  زوالـــه  ــذور  ب يحمل  �صهيوين 
بل  ــك،  ــ ذل عــلــى  الأمــــر  يقت�صر  ومل 
املتعلقة  والـــهـــواجـــ�ـــس  ــات  ــروحـ ــطـ الـ اإن 
ــاولــت مــ�ــصــاألــة  ــن مبــ�ــصــري )اإ�ـــصـــرائـــيـــل( ت
جــاهــزيــة جــيــ�ــس الـــعـــدوان الإ�ــصــرائــيــلــي 
فاجلي�س  امل�صتقبل.  يف  احلـــروب  خلو�س 
بالن�صبة  احلياة  م�صدر  يعد  الإ�صرائيلي 
نتنياهو. بنيامني  و�صف  ح�صب  لإ�صرائيل، 
ال�صنوي  التقرير  �صلط  ال�صدد  وبهذا 
يف  اجلــنــود  �صكاوي  مفو�س  اأعلنه  الـــذي 
ــلـــواء احــتــيــاط  ــي، الـ ــل ــي ــرائ ــص اجلــيــ�ــس الإ�
 ،2018/6/25 بتاريخ  بريك(  )يت�صحاق 
على اأوجه الق�صور التي يعاين منها اجلي�س 
الإ�صرائيلي، فقد عك�س هذا التقرير �صورة 
الإ�صرائيلي  اجلي�س  بجاهزية  يتعلق  مقلقة 
بريك:  كتب  التقرير  هــذا  ويف  لــلــحــرب. 
اجلي�س  يف  ــدًا  جـ �صعبة  ــة  اأزمــ ــاك  ))هــن
يف  جمعتها  ــتــي  ال املــعــلــومــات  عــلــى  بــنــاًء 
هناك  اأن  بريك  واأ�ــصــار   .))2017 العام 
باللتزام  ال�صباط  رغبة  يف  ))تــراجــعــًا 
واأن  طويلة...  �صنوات  النظامية  باخلدمة 
اأفــ�ــصــل الــ�ــصــبــاط يـــغـــادرون اجلــيــ�ــس((.
هناك  اأن  يتبني  ــواقــع  ال هــذا  ــام  ــ واأم
)اإ�ــصــرائــيــل(  ــدرة  قـ يف  حقيقيًا  تــراجــعــًا 
خدمة  يف  الوظيفي  بــدورهــا  القيام  على 
�صكل  فقد  ال�صتعمارية،  ال�صرتاتيجيات 
يتجلى  الذي  ال�صهاينة،  لدى  اليقني  عدم 
وبــالــقــدرة  بامل�صتقبل،  ثقتهم  بــفــقــدان 
ثقة  ي�صعف  اجلماعي،  الأمــن  توفري  على 
بها  )اإ�ــصــرائــيــل(  وراء  تقف  الــتــي  ــدول  الـ
ومب�صتقبلها، ولي�س فقط عدم قدرتها على 
حلماية  بها  املنوط  الوظيفي  دورهــا  اأداء 
املنطقة.  يف  الغربية  ال�صتعمارية  امل�صالح 
الــكــيــان  قـــام  عـــام 1948  قــيــامــه  فــمــنــذ 
احلــرا�ــصــة((  ــب  ))كــل بـــدور  ال�صهيوين 
للم�صالح الأمريكية وال�صتعمارية الغربية. 
القلق  �ــصــديــد  الــ�ــصــهــيــوين  ــان  ــكــي وال
يف  املتميز  مبوقعه  الحتفاظ  م�صاألة  على 
اإمكانية  لأية  عالية  وح�صا�صيته  وا�صنطن، 
دول  مــن  خا�صة  دوره،  على  لــه  مناف�صة 
املنطقة املتهافتة على ذلك، فاخل�صو�صية 
وم�صلحته  وا�صنطن،  يف  بها  يتمتع  التي 
يف  الــتــفــاين  عليه  متليان  فيها،  احلــيــويــة 
اخل�صو�صية،  �صاعت  فاإذا  عنهما.  الذود 
قد  يكون  الآخــريــن،  مع  املوقع  يف  وت�صاوى 
اأ�صا�صيًا من مقومات وجوده،  فقد عن�صرًا 
ورمبا تدهور الو�صع اإىل مربر ذلك الوجود.
وعلى  ال�صتعمارية،  القوى  اأن  �صك  ل 
ت�صعى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  راأ�صها 
على  زعــيــمــة  ــل(  ــي ــرائ ــص )اإ� تــكــريــ�ــس  اإىل 
لتكري�س  اأمريكي  م�صعى  يقابله  املنطقة، 
وع�صكري  واقت�صادي  �صيا�صي  عربي  واقع 
ل�صمان  ومتناحر،  بل  مفكك،  واجتماعي 
امل�صروع  واإدامة  )اإ�صرائيل(  ودميومة  بقاء 
ال�صهيوين، امل�صتثمر ا�صتعماريًا يف املنطقة 
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اأمريكا  اعتربت  ال�صوفيتي  الحتــاد  انهيار  بعد        
بات  الطريق  واأّن  طريقها،  من  اأُزيــح  الرئي�صي  العدو  اأّن 
ب�صرا�صة  ت  فانق�صّ الــعــامل،  على  للهيمنة  �صهولة  اأكــر 
وال�صيا�صية  الجتماعية  واملقاومة  العرتا�س  مواقع  على 
احلروب  و�صّنت  ت�صفيتها،  اأجل  من  العامل  يف  والثقافية 
مبــربرات  ــراق  ــع وال افغان�صتان  فاحتّلت  ال�صتعمارية، 
وهمية وكاذبة، واأدخلت العامل يف مرحلة من ال�صراعات 
والتحري�س  العنف  ثقافة  ون�صرت  واحل�صارية،  الدينية 
واخلــراب  والفو�صى  امللونة  والــثــورات  الأزمـــات  و�صناعة 
الأمريكيني  املفكرين  من  عــدد  وكــان  العربي،  العامل  يف 
قد  املــتــحــدة  الـــوليـــات  يف  املنت�صرة  الأبـــحـــاث  ومــراكــز 
)برنارد  اأمثال  من  الهيمنة  لهذه  التنظري  ملرحلة  مّهدوا 
وج�ّصد  وغــريهــم(.   .. بــرامــز  واألـــربت  وفوكوياما  لوي�س 
املــحــافــظــون اجلـــدد هـــذه الــتــنــظــريات، مــرتــكــزيــن على 
�صرقًا  للجميع  موؤّكدين  والناعمة،  ال�صلبة  القوة  عوامل 
تكري�س  اإىل  الرامية  �صيا�صاتهم  يف  جــاّدون  اأّنهم  وغربًا 
خمتلف  عرب  العامل  على  وهيمنتهم  املطلقة،  �صيطرتهم 
والأمنية  والقت�صادية  والع�صكرية  ال�صيا�صية  الو�صائل 
خمتلف  على  متتالية  ــات  ــ اأزم يف  واإغـــراقـــه  والــثــقــافــيــة، 
ال�صعد، حتى باتت تلك الأزمات �صمة متّيز معظم الدول 
الالتينية  واأمريكيا  واإفريقيا  واآ�صيا  ال�صرقية  اأوروبــا  يف 
ت�صتنزف  اأزمة  من  دولة  تخلو  ل  وتكاد  الأو�صط،  وال�صرق 
وبناها  الجتماعي  ن�صيجها  ومتّزق  لديها،  القوة  عنا�صر 
احل�صاري. وتراثها  الوطنية  وقيمها  والفكرية  الثقافية 
ومن املوؤّكد اأّن توّجهات ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية 
الأحــاديــة  راأ�صها  وعلى  مقّدمتها  يف  ثــوابــت:  حم�س  هي 
بقائها  على  املحافظة  عن  ف�صاًل  العامل  وقيادة  القطبية، 
القت�صادية،  ــذر(  وي )برينون  موؤ�ص�صات  على  كمهيمن 
اأجل  من  العربية  الــدول  على  ال�صغط  نحو  قدمًا  وامل�صي 
املتغريات  اأّن  بيد  ال�صهيوين.  الكيان  مع  عالقاتها  تطبيع 
اإّل تفاعالت قد تطراأ على  يف �صيا�صتها اخلارجية ما هي 
الدولية وتخ�صع لدرا�صات ا�صرتاتيجية يتم و�صعها  البيئة 
و�صيلة،  حم�س  اأّنــهــا  واحلــق  الــقــرار،  ُمّتخذ  طــاولــة  على 
اأو تعميق ال�صراكة مع بع�س القوى  كا�صرتاتيجية الحتواء 
ال�صاحة  يف  حقيقية  اأدوار  بلعب  لها  وال�صماح  ال�صاعدة، 
الدولية مثل ال�صني ورو�صيا اأو حتى فرن�صا، مع اإبقاء الفو�صى 
يف كثري من بوؤر التوّتر يف القوقاز ومنطقة ال�صرق الأو�صط.
اأّنـــه عندما يخرج روؤ�ــصــاء  الــقــول  ولــعــّل مــن اجلــائــز 
ـــرون اإىل الــبــيــت الأبــيــ�ــس، فـــاإّن  اأمــريــكــيــون ويــدخــل اآخـ
بعناوينها  تتغرّي  ول  ثابتة  تبقى  الأمريكية  ال�صرتاتيجية 
الرئي�صية، جّل ما يتغرّي يف هذه ال�صرتاتيجية هو الو�صائل 
لتنفيذ  مقاربته  وطريقة  الرئي�س  لروؤية  وفقًا  والأ�صاليب، 
"احلرب  اإىل  ذهب  اأوباما  فالرئي�س  ال�صرتاتيجية،  هذه 
وحامالت  واملــدافــع  والــدبــابــات  ال�صالح  عــرب  اخل�صنة" 
بعد  �صّيما  ول  وماديًا،  ب�صريًا  جدًا  مكلفة  باتت  الطائرات 
الوليات  تلقتها  التي  الكبرية  واملادية  الب�صرية  اخل�صائر 
مقتنعًا  ــان  وك واأفغان�صتان،  الــعــراق  مــن  كــل  يف  املتحدة 

ب�صرورة تغيري الو�صائل مع احلفاظ على الأهداف، وذهب اإىل ما ُي�صّمى 
"باحلرب الناعمة" عرب "الفو�صى اخلاّلقة" واحلروب ال�صيربانية 
وحرب  القت�صادية  واحلــروب  املــدين  املجتمع  عرب  امللونة  واحلــروب 
احل�صار، وهي احلروب التي باركها ترامب واعتمدها ب�صّدة بحيث بلغ 
عدد الدول اخلا�صعة للعقوبات الأمريكية يف عهد ترامب /36/ دولة، 
يف  الرئي�صي  الثابت  واإيــران(  وال�صني  )رو�صيا  الثالثي  زال  ما  ولكن 
ال�صرتاتيجية الأمريكية، وما زال ي�صّكل هاج�صًا لها، ويق�ّس م�صاجعها، 
ول �صيما مع تطّور قدرات تلك الدول ع�صكريًا واقت�صاديًا وتقنيًا، اإذ 
اأ�صبحت ال�صني املناف�س القت�صادي الأول للوليات املتحدة، و�صارت 
تطرح اإمكانية اإزاحتها من راأ�س الهرم القت�صادي العاملي، وا�صتعادت 
وعادت  ال�صوفييتي،  الحتــاد  انهيار  مع  فقدته  الــذي  موقعها  رو�صيا 
الأحادية  بك�صر  تهدد  وهي  العاملية،  القطبية  على  رئي�صية  مناف�صة 
انهيار  عقب  العامل  على  املتحدة  الــوليــات  فر�صتها  التي  القطبية 
اإقليمية ُكربى توؤّدي دورًا  اإيران اإىل قّوة  الحتاد ال�صوفييتي، وحتّولت 
كبريًا يف �صيا�صات املنطقة، وهي متحالفة مع كل من رو�صيا وال�صني.
و�صيطرتها  القطبية  لالأحادية  واملــهــدد  النا�صئ  الثالثي  هــذا 
الأمريكية  ال�صرتاتيجية  �صلب  يف  يقع  الذي  الثالثي  هو  العامل  على 
توّليه  على  �صهر  مرور  بعد  بايدن  الأمريكي  الرئي�س  عنها  عرّب  التي 
للعامل  روؤيته  اجلديد  الرئي�س  يقّدم  اأن  اأمريكي  موروث  وهو  احلكم، 
الثالثي  كان  لقد  �صيعتمدها.  التي  ال�صرتاتيجية  عن  �صورة  ويقّدم 
– الإيراين( اأول اهتماماته، فبالن�صبة لرو�صيا  – ال�صيني  )الرو�صي 
مازالت العدو الأول للوليات املتحدة يف نظر بايدن، رغم اأّن ال�صني 
رو�صيا  لكن  العاملي،  القت�صاد  ــس  راأ� من  باإزاحتها  تهدد  التي  هي 
الع�صكري  التطّور  ب�صبب  ذلك  كان  رمبا  الأول،  اهتمامها  ت�صتقطب 
ورمبا  الع�صكرية،  لرت�صانته  بوتني  اأجــراهــا  التي  التحديث  وعملية 
الذي ميكن  الدور  الأمريكية من  الإدارة  تبديها  التي  ب�صبب املخاوف 
العداء  اإزاحة  ا�صتطاعت  لو  فيما  الغربية،  اأوروبا  رو�صيا يف  توؤديه  اأن 
ممنهج.  وب�صكل  يــوم  كل  املتحدة  الــوليــات  تعزيزه  على  تعمل  الــذي 
اخلطر  اإىل  تنّبه  من  اأّول  اأوباما  كان  فقد  ال�صني  اإىل  بالن�صبة  اأّمــا 
ال�صرق  اأعباء  من  ُيخفف  اأن  بداية  اأراد  لقد  اأهمية،  واأوله  ال�صيني 
الأو�صط ليتفرغ لها. وحاول ت�صليم ال�صلطة لالإ�صالم ال�صيا�صي بقيادة 
ف�صل،  املنطقة  م�صروعه يف  لكن  ملواجهتها،  ليتفّرغ  امل�صلمني  الإخوان 

ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س  اأحدث من خراب. لقد حاول  رغم ما 
ترامب الت�صييق على العالقات مع ال�صني، وحاول حما�صرتها يف 
كذلك  كونغ،  هونغ  يف  التدّخل  حاول  كما  اجلنوبي،  ال�صني  بحر 
من  الكثري  وفر�س  والتقني،  التجاري  التفّوق  وحما�صرة  تايوان، 
وحتا�صر  التجارية  حريتها  من  حتد  التي  والقوانني  العقوبات 
يف  ي�صري  بايدن  اأّن  ويبدو  والتقنية،  النتاجية  الكربى  �صركاتها 
الطريق ذاته، جلهة التحر�س ببحر ال�صني اجلنوبي وتايوان. اأّما 
لف�صلها  زالت  وما  املتحدة  الوليات  فقد جهدت  لإيران  بالن�صبة 
ما  وهو  احتوائها،  يف  ف�صل  اأوباما  وال�صني،  رو�صيا  من  كل  عن 
باإنهاء  ال�صعودي  الوعد  بعد  اليمن  على  اإجارة احلرب  اإىل  دفعه 
�صلبًا،  الأمريكي  ارّتدت على  النتائج  لكن  اأ�صابيع،  احلرب خالل 
اإيــران عن كل  الكرة وحماولة ف�صل  اإعــادة  بايدن  واليوم يحاول 
ب�صكل غري  النووي  التفاق  اإىل  العودة  وربط  وال�صني  رو�صيا  من 
مبا�صر بذلك، وحماولة ربط اإنهاء احلرب يف اليمن بهذا الهدف.
كانت  الأمريكية  ال�صرتاتيجية  يف  الثالثية  الثوابت  اإذن 
الأهمية  املتحدة  الوليات  توليها  التي  الثالث  الــدول  زالــت،  وما 
بّد  ل  رابع  ثابت  وهناك  الرئي�صية،  ا�صرتاتيجيتها  يف  الرئي�صية 
فهو  "اإ�صرائيل"،  الإ�صرائيلي  الثابت  وهــو  اإليه  التطّرق  من 
الأمريكية،  ال�صرتاتيجية  يف  امل�صتدام  والوجود  الدائم  احل�صور 
ال�صهيوين  الكيان  امليزانيات.  يف  املــدورة  ي�صبه  بات  درجة  اإىل 
هو حجر الزاوية يف ال�صيا�صة الأمريكية يف املنطقة، واإّن احلفاظ 
يتجزاأ  ل  جزء  ُكربى  اإقليمية  كقوة  الع�صكري  وتفوقه  اأمنه  على 
�صيا�صات  اأي  اأّن  الوا�صح  ومــن  الأمريكية،  ال�صرتاتيجية  من 
باعتباره معيارًا حاكمًا  الأ�صا�س،  تتوافق مع هذا  اأن  اأخرى يجب 
وتوفري  واملــايل،  الع�صكري  الدعم  توفري  ذلك  على  ويبنى  لغريه. 
التهويد  وبــرامــج  واجلـــولن،  الغربية  ال�صفة  لحــتــالل  الغطاء 
فيهما مبا يف ذلك القد�س، واحل�صار على قطاع غزة، بالإ�صافة 
ُتتخذ  اأن  ميكن  دولــيــة  ــراءات  ــ اإجـ اأي  على  الــطــريــق  قطع  اإىل 
ومنع  القانون"  "فوق  دولــة  وفر�صه  ال�صهيوين،  الكيان  �صد 
الدويل.  الأمن  الكيان يف جمل�س  بحق  ملزمة  قرارات  اأي  اتخاذ 

عارف اآلغا / كاتب وباحث

الثابت والّل متغرّي يف ال�صيا�صة الأمريكية
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التطبيع الثقايف 
�سالح �سهيوين مغلف بال�سالم

ثقافة

الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
أو  مشروع  أي  في  المشاركة  هو 
مصمم  دولـــي  أو  محلي  نــشــاط 
ــي أو  ــرب ــع خــصــيــصــا لــلــجــمــع ال
اإلســرائــيــلــي،  مــع  الفلسطيني 
مباشر  أو غير  مباشر  سواء بشكل 
وال  مؤسسات،  أو  كانوا  أفراد  بين 
أو  مقاومة  على  صــراحــة  يهدف 
بكل  وممارساته  االحتالل  فضح 
الفلسطيني  الشعبين  ضد  اشكاله 
تميز  من  الجوالن   في  والسوري 
التطبيع  أشكال  وأهم  واضطهاد. 
تهدف  التي  الممارسات  تلك  هي 
الفتي  أو  العلمي  الــتــعــاون  ــى  إل
إلى  أو  الشبابي  أو  المهني  أو 
فك  أو  النفسية،  الحواجز  ــة  إزال
الصهيوني. الكيان  عن  العزلة 

ــح  أوض ــي  ف التطبيع  يظهر 
سفارات  إلــى  التوجه  في  صــوره 
كيان االحتالل ألخذ تأشيرة دخول 
شرعية  يعطي  وهــذا  لفلسطين 
العدو  يريد  ما  ويؤكد  لالحتالل 
الصهيوني فرضه على األرض بان 
االحتالل هو صاحب األرض. فأخذ 
واضح  تعاط  إال  ليس  التأشيرة 
ومن  باالحتالل.  واعتراف  ومباشر 
إلى: اإلشارة  يمكن  التطبيع  أوجه 

من  والثقافة  الــفــن  تسيس 
الفعاليات  أو  المهرجانات  خــالل 
الــتــي  ــة  ــي ــدول ال أو  اإلقــلــيــمــيــة 
على  المشاركين  مــع  تتعامل 
مواقفهم،  ال  انتمائهم  أســاس 
الفعاليات  تلك  بمثل  ويقصد 
المعادية  الثقافية  البيئة  محاصرة 
الصهيوني  وللكيان  لالستعمار 
اإلسالمية  العربية  المنطقة  في 
وتجفيف ينابيع الرفض والمقاومة 
التراث  مــن  آتية  كانت  لــو  حتى 
اإلسالمي أو أي تراث انساني آخر.

فلسطينية  مؤسسات  قيام 
فنان  أو  مثقف  أي  باستضافة 
تقدمه  تــصــريــح  ــر  عــب ــي  ــرب ع

كرأي آخر مقبول في سياق الصراع أو ما 
التاريخية  الروايات  تعدد  منهجية  يسمى 
لمفهوم  المريب  االستخدام  خالل  من 
تام  التحليل مع تجاهل  الموضوعية في 
االحتالل.  تحت  ــزال  ت ما  فلسطين  أن 
المصطلحات  المجموعات  تلك  تستخدم 
السالم،  تعليم  مثل:  والجاذبة  الراقية 
في  الـــروايـــات  تــعــدد  على  ــاح  ــفــت واالن
التوازن  عــدم  من  والتخفيف  الــصــراع، 
والمساواة  المرأة،  حقوق  والالمساواة، 
سيما  وال  الطفل  وحقوق  الجنسين،  بين 
والكراهية.  الحقد  ــرث  ي أال  فــي  حقه 
والمجموعات  المؤسسات  تلك  تنظم 
بذور  مخيم  ومنها  التطبيع  مخيمات 
على  المخيم  برنامج  يقوم  إذ  السالم، 
وجلسات  وثقافية  وفنية  رياضية  أنشطة 
وإقامة عدد  أسابيع   3 مدار  حوارية على 
فيها  يستضيفون  التي  المؤتمرات  من 
، كما  العرب واإلسرائيليين  الساسة  كبار 
تدخل المهرجانات السينمائية والمعارض 
المؤسسات  تلك  بها  تقوم  التي  التقنية 
الفلسطيني  الشباب  بين  الجمع  بغرض 
الفعاليات  تلك  ضمن  واإلســرائــيــلــي 
مقبولة.  الغير  التطبيعية  والنشاطات 
على  السالم  صنع  مؤسسات  تركز 
الفئات الشبابية في المدارس والجامعات 
بهدف تخريب عقول الشباب في فلسطين 
والجوالن وزجهم في إطار من النشاطات 
التوجهات  عن  في  المنحرفة  والفعاليات 
هذه  على  القائمين  من  إدراكا  الوطنية 
فعل  طاقة  يمثل  الشباب  أن  المؤسسات 
في  التأثير  السهل  ومن  عظيمة  ثوري 
تطويره  عبر  وتوجهاتهم  قناعاتهم 
على  تعتمد  التي  التطبيع  ماكينة  في 
طاقتهم  وتوجيه  الشباب  اهتمام  حرف 
واهتمامهم وامكانيات فعلهم نحو أهداف 
الفلسطيني  الشعب  لطموحات  معارضة 
ــوم تلك  ــق ــودة. وت ــعـ ــي الــتــحــرر والـ ف
المؤسسات بعقد دورات لتقوية المحادثة 
المزعوم  السالم  بمواضيع  والمناقشة 
للتأثير  أدمغة  مسح  عمليات  ــراء  واجـ
تكون  حتى  وانتماءاتهم  قناعاتهم  على 
كما  التطبيع،  بآليات  لالندماج  جاهزة 
أوروبا  في  والمخيمات  المعسكرات  تقيم 
الشباب  فيها  تجمع  المتحدة  والواليات 
أما  العربية.  ــدول  ال كافة  من  العربي 
الوفد اإلسرائيلي فيتم اختيار المشاركين 

الكيان  ختم  وجود  عدم  حال  في  حتى  الفلسطينية،  السلطة 
دخول  على  الموافقة  ــاس  أس فــإن  الــجــواز  على  الصهيوني 
هكذا  اإلسرائيلية.  الموافقة  هو  المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
وتحقيق  للتطبيع  كجسر  الفلسطينية  السلطة  استخدام  يتم 
الكيان الصهيوني والجدير بالذكر ان  المباشر مع  التواصل غير 
سلطات الكيان الصهيوني ال تمانع من وصول أي مثقف عربي 
يأتي  الزائر  مادام  بذلك  ترحب  هي  بل  المحتلة  فلسطين  إلى 
ضدها.  تحريضية  دعوة  أي  يمارس  ولن  علمها  أو  بموافقتها 
تشهد الساحة الفلسطينية والعربية نشاطا محموما لما يسمى 
بمجموعات صناع السالم وهم عبارة عن مجموعات ومؤسسات 
ناشطة تسعى لعقد مؤتمرات ومخيمات غالبيتها خارج األراضي 
المحتلة، وهي غالبا ما تتلقى دعما أو تمويال جزئيا أو كليا من 
الكيان الصهيوني، حيث يجتمع هناك الشباب الفلسطينيين مع 
كما  والنشاطات  المؤسسات  تلك  تهدف  اإلسرائيليين.  الشباب 
كان  وإن  حتى  اآلخر،  قبول  ثقافة  تعزيز  إلى  منظموها  يدعي 
اآلخر يمثل النقيض المعادي. وعبر الحوار المتحضر يمكن خلق 
الحلول لقضايا الصراع، وكأن االنسان  إيجاد  أجواء تساعد على 
الفلسطيني يعيش بمنطقة مغلقة وكأنه ال يعرف التعايش مع 
بين  العداء  سبب  أن  متناسين  والمعتقد،  الرأي  في  يخالفه  من 
الشاب اإلسرائيلي  الطرفين االحتالل والقتل والتهجير وأن هذا 
يقطن في منزل الفلسطيني المهجر الذي خرج يبحث عن مأوى 
داخل أو خارج فلسطين المحتلة مطالبين بالقبول باألمر الواقع 
الواقع. هذا  به  فرض  الذي  واألسلوب  الماضي  النظر  بغض 

من هذه المجموعات مثال معهد دراسات السالم في الشرق 
والدراسات  ، مركز إسرائيل فلسطين لألبحاث   PRIMEاألوسط
 Friends of the األرض  أصدقاء  منظمة   ،IPCRI والمعلومات 
اإلسرائيلية  الفلسطينية  السكرتارية   ،Earth Middle East
للبيئة  PIES. تعمل هذه المركز على مراجعة المناهج التعليمية 
الفلسطينية  الرواية  تتجاهل  للصراع  جديدة  روايــة  وتقديم 
وتقدم الرواية اإلسرائيلية كرواية منطقية يمكن التعامل معها 
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ثقافة

الشاعر/ محمود حامد

يف وداع ال�ضاعر الراحل خالد اأبو خالد
)عندما يرحل �لعابرون(

ــرى  ــ ــاه فــلــ�ــســطــن، خـــطـــوة اأخ ــاجتـ ــر بـ ــ ــه عـــبـــور اآخـ ــل ــي  يف رح
ــٍن انــتــظــره طــويــاًل عــنــد �ــســيــاجــات الـــعـــودة.. لتكون  ــ نــحــو وط
ولــقــيــاه!!! ل�سّمه  ــّن  ح الـــذي  لـــراه  اجل�سد  وفـــاء  تلك  اخلــطــوة 
اإيــابــهــا..  بانتظار  الــغــيــاب  بــوابــة  يف  املعّلقة  فهي  الـــروح  ــا  ــ واأّم
كينونتها.. ــع  ــراب م اإىل  ــاجــرة  ــه امل الــطــيــور  حــ�ــســد  ــع  م ــد  ــوع ال
ــالذ  ــي املـ ــد، هـ ــحـ ــّلـ ــث طــفــولــُة املـــهـــد والـ ــي ــدء.. هـــنـــاك ح ــ ــب ــ ال
الظهر،  �سيلة   / اخلــالــديــن  ــس  ــ الأر� لــرفــاق  الأ�ــســيــل  الكنعاين 
ــد، كـــّل تلك  ــ ــ ــان/ فــلــ�ــســطــن الأب ــع ــن ــراب ك ــ ثـــرى الــكــرامــة /تـ
ــد!!. ــال املــ�ــســّمــيــات الــ�ــســمــاويــة املــبــاركــة بــانــتــظــار خــالــد اأبـــو خ
وال�سعر،  الــعــمــر  رحــلــة  رفــيــق  يــا  ــان   كـ انــتــظــارك  هــو �سعب  كــم 
الــويف  الطائر  اأّيــهــا  بانتظارك  الظهر  �سيلة  املــجــيــد..  والــكــفــاح 
وحيفا  ويافا  العنيد،  املحارب  اأّيها  بانتظارك  والقد�س  بوعده، 
تراب  �سرب  كل  قا�سم،  وكفر  يا�سن  وديــر  والرملة  والّلد  و�سفد 
الإلــهــي!!! كنعان  طائر   / الرعد  طائر  يا  بانتظارك  فل�سطيني 
الــكــون،  كينونة  مــن  فل�سطيني  كــيــاٍن  رحــيــل  اأّن  البع�س  يــظــن 
ــوق جــ�ــســر عـــودتـــهـــا، واحلــقــيــقــة  ــ ــوٍة ف ــطـ ــار خـ ــس ــ� ــك ــة ان ــاب ــث مب
ــا لــــالأبــــد!!! ــهـ ــودتـ ــر عـ ــس ــ� ــج ــوة ب ــ ــط ــ ــام تـــلـــك اخل ــحـ ــتـ ــي الـ ــ ه
... كم اأح�ّس بنب�سك ي�سري يف عروقي عندما اأرى �ساهدتك البا�سقة 
لل�سماء، ت�سّكل يف جمموع �ساهدات فل�سطن بوابة العبور احلقيقية 
لأجيال العودة القادمن!!! اأّيها الرائع املثل .. والقدوة الرائدة .. 
كم �ستظل زينب الفل�سطينية ُتن�سد، ب�سهيقها وزفريها الفل�سطيني:
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ُحـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــًا كــــــــــــــــــــــــــــــان  كـــــــــــــــــــــــم   
اأبــــــــــــــــــــــي.. يــــــــــــــا  اأ�ـــــــــــســـــــــــحـــــــــــك  اأن 
قـــــبـــــلـــــًة اأخـــــــــــطـــــــــــف   .. الـــــــعـــــــيـــــــد  يف 
مــــنــــك الــــــــــريــــــــــحــــــــــان  مـــــــــــن  اأحـــــــــــلـــــــــــى   
واأنــــــــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــخـــــــــطـــــــــف قــــــبــــــلــــــتــــــن
بــــــ�ــــــســــــاعــــــديــــــن اأحـــــــــــتـــــــــــويـــــــــــك  اأن 
ــاف ــ ــف ــ ــس ــ ــ� ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــالن كــــــــوردتــــــــن عـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـ
كـــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــًا
ــا ــ ــ ــي ــ ــ ــدن ــ ــ ال بــــــا�ــــــســــــمــــــك  اأجـــــــــــابـــــــــــه  اأن 
اأخــــــــــــاف ل  نـــــعـــــلـــــك  خــــــلــــــف  واأمــــــــ�ــــــــســــــــي 

لكنهم...
اأبــــــــــــــي يــــــــــــــا  مـــــــــــّنـــــــــــي  خـــــــــطـــــــــفـــــــــوك   
�ــــــســــــدري يف  احلــــــــلــــــــم  طــــــــيــــــــور  قــــــتــــــلــــــوا 

ورّدوين اإليك..
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــن
اأيّن يــــــــــــــــــــــــــــدركــــــــــــــــــــــــــــوا  مل 
ــن ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــاملـ ــ حــــــفــــــظــــــتــــــك يـــــــــــا اأبــــــــــــــــــي بـ

قدرًا واأيّن..!
زيــــــــــــــنــــــــــــــب الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى جتــــــــــــــــيُء
احلــــــــ�ــــــــســــــــن!! يف  تـــــــبـــــــعـــــــث  واأنـــــــــــــــــــــــت 
ــد يـــا قــــدر الأجــــيــــال بــعــودتــهــا ــالـ ــد اأبـــــو خـ ــالـ خـ
ــن ــري ــاب ــع ــر ومـــنـــار ال ــع ــس ــ� اأنـــــت الـــوعـــد ونــبــ�ــس ال
غــــــــــــــادر اجلـــــــــ�ـــــــــســـــــــد  كــــــــــــــــــان  اإذا 
فـــــــــــالـــــــــــروح بــــــاقــــــيــــــة بـــــيـــــنـــــنـــــا لــــــالأبــــــد
ــل �ـــــــســـــــاللـــــــة الأنــــــــبــــــــيــــــــاء ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــس ــ ــ يـــــــــــا �
الــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــعــــــــــــراء والــــــــــ�ــــــــــســــــــــهــــــــــداء

كفاحك،  مــالحــم  يف  اأجـــدت  كما  ــد..  خــال اأبـــو  خــالــد 
ــوري الـــهـــادر، وكــمــا  ــثـ ــم مــغــنــاك الـ ــالح ــدت يف م ــ اأجـ
�سوتك  لهدير  اأخل�ست  بندقيتك،  هدير  يف  اأخل�ست 
الإن�ساين،  الوجدان  يف  و�سوتها  فل�سطن،  عودي�سا  يا 
�ستبقى  �ساهدتك،  بطول  الف�سيح  كونك  ب�ساط  عرب 
والإنــ�ــســانــيــة،  والــعــربــيــة  الفل�سطينية،  ــرة  ــذاكـ الـ
ــعــرًا وجمــــدًا... حتــيــاك بــخــلــود ا�ــســمــك كــفــاحــًا و�ــس
ــاء!!.. ــف ــط ان ول  زواٍل  ــال  ب ــقــدة  ــّت امل ال�سعلة  اأّيـــهـــا 

كم رّددنا معًا يا رفيق اجلرح وال�سعر والبندقية..
منـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــي، واأكــــــــــــــفــــــــــــــانــــــــــــــنــــــــــــــا..
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى اأكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــافـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا..
والـــــنـــــ�ـــــســـــر الـــــــــــثـــــــــــاأر  طــــــــريــــــــق  لأّن 
ميـــــــــــــــّر عـــــــــــرب بـــــــــــوابـــــــــــة املـــــــــــــــــــــــــوت!!؟؟
اأّمــــــة!! مــنــه  لــتــولــد  ــد  ــ ــواح ــ ال ــا  ــن ــي ف ــقــط  يــ�ــس  ..
ــى ــ ــلـ ــ الأعـ اإىل  املــــــقــــــاوم  ــر  ــ ــاع ــ ــس ــ ــ� ــ ال ــوي  ــ ــ ــه ــ ــ وي
واقــفــة وهـــي  حتــيــا  البا�سقة  اخلــلــد  �ــســجــرة  لــيــكــون 
ــد!!! ــ ــالأب ــ ل وبــا�ــســقــة  واقـــفـــة  لأنـــهـــا  تـــهـــوي،  ول 
اأّيـــــــــــــهـــــــــــــا الــــــ�ــــــســــــهــــــيــــــد لـــــــــــــالأبـــــــــــــد!!!

تصفية  مراحل  ــع  أرب ــراء  اج بعد  فيه 
ملما  يكون  أن  بالمشارك  ويشترط 
باللغة اإلنجليزية وتاريخ الكيان وحروبه 
بما  وملما  وقعها  التي  والمعاهدات 
يتمكن  حتى  اليهودية  المحرقة  يسمى 
الفلسطينيين  من  بنظرائه  التأثير  من 
من  متمكنين  يكونون  وحتى  والعرب 
والسالم   والتفاهم  التعايش  ــوارات  ح
الكثير  وهم مدربون أيضا على تشويه 
من الحقائق والوقائع كالنكبة والتطهير 
الفصل  ــدار  وج واالستيطان  العرقي 
في  العنصري  والتمييز  العنصري 
األراضي المحتلة وكل جرائم االعتداءات 
الفلسطيني  الشباب  لها  يتعرض  التي 
وأدوات  رســال  الشبان  ــؤالء  ه ليعود 
تطبيع وتخريب في القطاعات الطالبية 
 . والعربية  والفلسطينية  والشبابية 
ــة الــمــشــاريــع والــنــشــاطــات  ــام إق
السالم  لتحقيق  تهدف  التي  األكاديمية 
الشعب  حــقــوق  عــلــى  ــاق  ــف االت دون 
المساواة  مشاريع  ودعم  الفلسطيني. 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  بين 
وضع  تميع  التي  المشاريع  تلك  أو 
للمخطط  كضحية  الفلسطيني  الشعب 
الهوية  طمس  في  والتغول  اإلسرائيلي 
اعادة  يحاول  أو  الجوالن،  في  العربية 
الــروايــة  يقدم  بحيث  التاريخ  قـــراءة 
اإلسرائيلية كرديف للرواية الفلسطينية 
االقتالع  وحقائق  الــصــراع  جــذور  عن 
والتهجير وال يهدف صراحة إلى مقاومة 
االجرامية.  ممارساته  وفضح  االحتالل 
على  التطبيع  مجموعات  تعتمد 
واللقاءات  للحوارات  الرموز  استدراج 
صهيونية  مؤسسات  مع  والمناظرات 
حتى لوكان الحديث مضادا للتطبيع فهي 
بهذا تعمل على لفت أنظار المشاهدين 
فيها  يتم  التي  الحلقات  باقي  لمتابعة 
استضافة أصحاب اآلراء المائعة بالنسبة 
الرواية  ومتبني  الفلسطينية  للقضية 
المحاورات  تلك  لمثل  االسرائيلية 
حجج  جميع  يتابع  المتلقي  وتجعل 
اآلراء  تلك  بحسب  وضروراتها  التطبيع 
التطبيعية لتدخل إلى العقل عن طريق 
الالوعي وبالتالي تجعل المتلقي يتعامل 
بحيادية مع المؤسسات اإلسرائيلية وقد 
التطبيع مثل هذا  استخدمت مؤسسات 
ومحمود  محفوظ  نجيب  مع  االختراق 
تصريحات  من  استفادت  كما  درويــش 
الحكيم.  توفيق  أطلقها  التي  الحياد 
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نافـــــــذةنافـــــــذة

لعلها  قـــدميـــة،  قــريــة  يـــــازور 
ذكرت  التي  الكنعانية  الــزو«  »بيت 
الــنــقــو�ــس املــ�ــصــريــة. وقـــد عرفت 
املجاورة  القرى  من  وغريها  يازور 
ويذكر  الفتوح«،  »بــالد  با�صم  لها 
اأنها دعيت بذلك ن�صبة اإىل فتوحها 
اأيــــام الــفــتــح الــعــربــي الإ�ــصــالمــي 
ــن الـــعـــا�ـــس.  ــ ــد عـــمـــرو ب ــ عـــلـــى ي
تــقــع قــريــة يـــــازور يف ظــاهــر 
ــى بــعــد 5 كم  ــ�ــصــرقــي عــل يــافــا ال
ــنــة يــافــا اإىل  جــنــوب �ــصــرق مــدي
العوجا  تهر  م�صب  مــن  اجلــنــوب 

ترتفع  القد�س،  غرب  �صمال  مرت  كيلو   60 بعد  وعلى  مــرتات،  كيلو   7 بحوايل 
اخلط  منها  بالقرب  مير  دومنــًا.   87 م�صاحتها  البحر.  �صطح  عن  مــرتًا   25
اأرا�صي  القرية  هــذه  باأرا�صي  حتيط  والقد�س.  يافا  بني  املمتد  احلــديــدي 
اخلريية وبيت دجن وامل�صتعمرتان  اليهوديتان حولون وينرت ومكفيه اإ�صرائيل. 
للطرق   615 منها  ــات  دومنـ  ،»11807« م�صاحتها  ــس  اأر�ـ ــازور  يـ لقرية 
واحلم�صيات  ــازور  يـ اأرا�ــصــي  مــن  ــًا  دومنـ  30 الــزيــتــون يف  والــوديــان. غر�س 
بــاملــ�ــصــخــات. تـــرفـــع  بـــئـــرًا   140 ــو  ــح ن مـــيـــاه  تـــرويـــهـــا  دومن،   6700 يف 
هدم اليهود هذه القرية العريقة تهدميًا تامًا واأقاموا على اأر�صها يف كانون الأول 
من عام 1948 م�صتعمرتهم اأو قلعتهم )اآزور( ، حيث �صمت يف نهاية عام 1949 م 
360 يهوديا بلغوا يف عام 1961 حوايل 4200. ويوجد يف يازور معهد للجغرافية 
وغريها. والأن�صجة  والأخ�صاب  للجلود  م�صانع  منها  عدة  وم�صانع  الطبيعية 

اإطالق  وتكرر  يــازور  قرية  على  املتكررة  اعتداءاتهم  ال�صهاينة  كَثّف 
حرا�س القوافل الإ�صرائيلية على طريق القد�س/تل اأبيب للنريان واإلقائهم 
تقل  حرا�صة  �صيارة  ا�صطدمت  وعندما  و�صكانها.   القرية  على  القنابل 
ــه  وَجّ م�صرعهم؛  ركابها  ولقي  يـــازور  قــرب  بلغم  ال�صهاينة  مــن  �صبعة 
اأمــرًا  يــاديــن(  )ييجال  الإرهــابــي  "الهاجاناة"  منظمة  عمليات  �صابط 
ع�صكرية  بعملية  بالقيام  ــون(  ــ اآل )يــيــجــال  "الباملاخ"  منظمة  لقائد 
ال�صكان.  واغــتــيــال  املــنــازل  ــراق  واإحــ ون�صف  وقــت،  وبــاأ�ــصــرع  القرية  �صد 
وبناًء عليه؛ نظمت وحدات "الباملاخ" ولواء جفعاتي جمموعة عمليات 
اإرهابية �صد منازل وحافالت ي�صتقلها فل�صطينيون ُعزل. وتوجت الع�صابات 
بعد  اأي   ،1949 الثاين/يناير  كانون   22 يف  الإرهابي  ن�صاطها  ال�صهيونية 
رابني"  "اإ�صحق  فتوىل  الإ�صرائيلية،  بالدورية  اللغم  انفجار  من  يومًا   30
"الباملاخ" - قيادة هجوم مفاجئ و�صامل  اآنذاك �صابط عمليات  - وكان 
من  العديد  املهاجمة  القوات  ون�صفت  الفجر،  �صاعات  عند  القرية  على 
فل�صطينيًا   15 مقتل  العتداء عن  واأ�صفر هذا  القرية.   واملباين يف  املنازل 
ويذكر  الــنــوم.  فــرا�ــس  يف  وهــم  حتفه  معظمهم  لقي  الــقــريــة  �صكان  مــن 
النخبة  اأع�صاء  من  هم  اجلرمية  هــذه  يف  �صاركوا  الذين  من  العديد  اأن 
اإقامة  ياأتي عقب  تنفيذها  توقيت  اأن  الإ�صرائيلي، كما  احلاكمة يف اجلي�س 
اإل عام 1981. تفا�صيل هذه اجلرمية  ُيك�صف عن  ومل  ال�صهيوين.  الكيان 

معّوقات  أو  عــراقــيــل  بــا  ــاش  ع األرض  ــذه  ه على  شخص  يــوجــد  ال 
من  وعــانــى  ــرى،  األخـ تلو  واحـــدة  للصدمات  تــعــّرض  منّا  وكثير  ألهــدافــه، 
أغصانه. وكــســرت  الــظــروف  ريــاح  وعارضته  والمثبّطات،  المحبّطات 
ــع  ورائ تــواجــهــه،  أو  تتلقاه  ــحــٍدّ  ت أي  بــوجــه  الــصــمــود  ــذا  ه هــو  جميٌل 
نُهلك  أال  بنا  الــحــرّي  من  أليس  ولكن  التحّمل،  ــوة  وق والثبات  الصبر  هــذا 
مكسورين؟ ضــعــاًفــا  فسننتصر  فيها  انــتــصــرنــا  إن  ــارك  ــع م ــي  ف أنفسنا 
ساقها  فتثبت  الريح  تقاوم  التي  الشجرة  بعقلية  للتفكير  يدفعنا  مسّوًغا  أجد  ال 
وجذورها في األرض، بينما تواجه أغصانها واألوراق عتاوة الرياح وضرباتها، 
األغصان  تتكّسر  صامدة،  الساق  دامت  ما  عندنا  مشكلة  فا  األوراق  تتساقط 
وتهدأ.. الريح  تمّل  حتى  صابرة  صامدة  الشجرة  وتبقى  األرض،  على  وتقع 
عندها تعلن الشجرة نصرها المزعوم وقد فقدت اخضرارها ورونقها، وضّحت 
تستجدي  صارت  حتى  الحياة  عامات  وغادرتها  وأغصانها،  وثمارها  بأوراقها 

ربيًعا ينقذها.
المهم في نظر الشجرة أنها ما زالت صامدة تضرب جذورها في عمق األرض 
رافضة أن تتحرك أو تتزحزح من أرضها، وتعلن نصرها بعد أن أحالتها الرياح إلى 
كومة خشب يابس منتصب على األرض، وقد غادرتها شتى أصناف الحياة ونزعت 
ثوبها الزمردي. الشجرة ُمجبرة على البقاء بأرضها مهما خسرت وضّحت، أما أنت أيها 
اإلنسان فما الذي يجبرك على تلقي الصفعات في مكانك، وتحّمل النكسات والنكبات.

تحّرك! فأنت لست شجرة
صاحب  ــّزك  ــت اب أو  عملك،  فــي  وضــغــوطــات  صــعــوبــات  واجــهــتــك  إن 
العمل  اتــرك  إنما  تصمت،  فــا  وحاجتك  وغربتك  فقرك  مستغًا  العمل 
أكثر. ــًة  وراح أوســع  ــا  ورزًق أفضل  عمًا  وستجد  غيره،  عن  وابحث  وبّدله 
لست مضطًرا للمداهنة والنفاق وأن تلبس وجًها غير وجهك لتبقى في مكانك، 
لست مجبًرا على السير إلى جانب الجدران وطلب السترة، وال توجد قوة بشرية 
سلطًة  مخلوق  على  لمخلوق  يجعل  ولم  حًرا،  كريًما  خلقك  هللا  بأّن  يقينك  تغلب 
تنتفض. أن  لك  هللا  أذن  بل  ورفضها  ردها  حق  يملك  وال  وتظلمه  عليه  تجور 
لست شجرة لتتحّمل األزمة النفسية التي يخلّفها واقعك، وروحك التي تفقد نضارتها 
كّل ليلة، ليس أوراًقا وأغصاًنا تتساقط منك، إنها الروح التي إن سقطت ثقل عليك حملها، 
وإن انكسرت تعّسر عليك جبرها، وإن ترّدت استحال منك إنقاذها، فا تفّرط بها.
وغباره،  الخريف  رياح  وتصارع  ولهيبه،  الصيف  حر  تتحّمل  شجرًة  لست 
متأخًرا  يأتيك  الــذي  الربيع  منتظًرا  أمطاره  وتبللك  الشتاء  رعــود  وتخيفك 
ويغادرك باكًرا، اجعل فصولك كلها ربيًعا وال تستجب لتغيرات الجو من حولك.
ألم تلحظ أن الطير تهجر ديارها وأعشاشها بمجرد أن يسوء الجو، حتى في مثال 
الشجرة الذي طرحناه أال تغادر الطيور عشها المعمور بين أغصان هذه الشجرة 
وترحل باحثة عن مكان أكثر أمًنا؟ فلماذا نعيش دور الشجرة وال نعيش دور العصفور؟

هل الهروب من المواجهة هزيمة؟
ليس دائًما، بل ربّما يكون النصر بأن تعود للخلف قليًا، فرسول هللا سّمى جيش 
رار وأكرمهم واحتفى بهم، وكانت معركًة تُحسب لخالد بن  المسلمين في مؤتة بالكُّ
الوليد رضي هللا عنه بأنه عاد بجيشه سالًما وأنقذه من الهاك، وقبل الحديث عن مؤتة 
أليست الهجرة النبوية بحد ذاتها دليًا واضًحا أن أسلوب الشجرة أسلوب غير مجٍد 
وال يسمى انتصاًرا، وأن الحكمة ال تكمن في تحّمل ثاثة فصول من السنة لتسعد في 
الرابع، بل الحكمة وعين الحكمة أن تبحث عن ربيعك في كل يوٍم وتصنعه بنفسك.
يزعزع  مــا  وكــّل  وجــســدك  وعقيدتك  روحــك  سامة  فــي  ــا  ــًم دائ الخير 
أمــام  الصمود  مــن  واحـــذر  تبتئس،  وال  فاهجره  ويــؤذيــهــّن  السالمات  هــذه 
مكسوًرا  تنتصر  لكنّك  ــت،  أن وتنتصر  ستزول  الرياح  ــإّن  ف العاتية  الرياح 
ــاًرا. أشــج ال  لنتحرك  بــشــًرا  خلقنا  ــاهلل  ف بصابتك  تــجــازف  فــا  ضعيًفا، 

لماذا نظن أنفسنا أشجارًاقرية يازور

مجزرة يازور

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى
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