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هذا ال�سوؤال اجلوهري الغائب عن م�سرية العمل الوطني     
الفل�سطيني طوال عقود املاأ�ساة الفل�سطينية، وال اأدري ملاذا 
وكيف هو غائب طوال هذه ال�سنني؟ ومن هو احلري�ص على 

تغييبه، رغم اأّنه اأكرث االأ�سئلة ح�سورًا يف اأذهان عاّمة ال�سعب 
الفل�سطيني.. فقط هو غائب عن الفرقاء الذين يعّرفون على 

اأنف�سهم باأّنهم قادة هذا ال�سعب و�سفوته ونخبته وممثليه واملوّقعني عنه...الخ..
ترى لو كان هذا ال�سوؤال ملّحًا على االأحزاب واجلمعيات الفل�سطينية يف 

ثالثينيات واأربعينيات القرن الفائت، هل كان املخطط وامل�سروع ال�سهيوين �سيمر 
وي�سبح واقعًا على ح�ساب فل�سطني االأر�ص واالإن�سان؟

ولو كان هذا ال�سوؤال واردًا.. هل كان من ال�سرورة تكاثر االأحزاب واجلمعيات يف 
تلك احلقبة مثل الفقع وهي مبجموع عملها الوطني �سفر كبري حيث كانت متناحرة 

بتهم بريطانيا  ومتناف�سة على حظوة بريطانيا واليهود وامللوك واالأمراء الذي ن�سّ
ور�سي عنهم اليهود؟.

ولو كان هذا ال�سوؤال مطروحًا.. هل كان ال�سيخ عز الدين الق�سام وم�سروعه 
اجلهادي بقي حما�سرًا  يف حدوده التي انطلق منها ومقاطعًا من ال�سادة والباكوات 

والزعامات البالونية املرتبطة باأدوات امل�سروع ال�سهيوين؟
ولو كان هذا ال�سوؤال على اأجندة العاملني يف ال�ساأن الوطني العام، هل كانت 

ال�سفة وغّزة )وكان ميكن اأن تكون نواة ما تبقى من فل�سطني(، تبقى بال مرجعية 
فل�سطينية وت�سيع بني املتقا�سمني؟

 ولو كان هذا ال�سوؤال واردًا هل كان حدث يف االأردن وهي جبهة املواجهة االأ�سا�ص 
مع الكيان ما حدث يف اأيلول 1970، وما قبلها؟

ولو كان هذا ال�سوؤال قائمًا هل كانت م�سرية الثورة يف لبنان �ستنتهي اإىل ما 
اآلت اإليه، وهل كانت القيادة الفل�سطينية �ستم�سي يف طريق طرح نف�سها بدياًل عن 
لبنان قيادًة و�سعبًا، يف نف�ص الوقت الذي كان فيه الداخل الفل�سطيني يف اأدنى �سّلم 

اهتماماتها..؟!
ولو كان هذا ال�سوؤال متداواًل بجّدية و�سدق هل كان باالإمكان اإجها�ص انتفا�سة 
ال�سعب الفل�سطيني البا�سلة التي وّحدت ال�سعب ووّحدت معه االأمة واأحرار العامل؟ 

وهل كان ميكن جت�سيد هذه االنتفا�سة ال�سعبية العارمة يف اتفاق لي�ص فيه �سيء اإاّل 
االتفاق على واأد االنتفا�سة، وحتويل املنا�سلني اإىل مدراء مكاتب متناف�سني ينتظرون 

ر�سوة الدول املانحة اآخر ال�سهر؟!
ولو كان هذا ال�سوؤال مفّعاًل هل كان ميكن اأن منّزق باأيدينا ونق�ّسم �سعبًا 

قّوته الوحيدة يف وحدته واجتماع اأبنائه وقواه على كلمة �سواء هي مواجهة املحتل 
ومقاومته ومداومة اال�ستباك معه؟

 ولو كان هذا ال�سوؤال موجودًا يف حواراتنا هل كان لال�ستيطان اأن يتغّول يف 
اأر�سنا، وهل كان يعقل اأن يكون البّناء واملزارع الفل�سطيني هو من ي�سهم يف بناء 

امل�ستوطنات، وي�سارك يف بناء جدار ال�سم وامل�سادرة لالأر�ص واحل�سار ل�سعبنا؟!
ولو كان هذا ال�سوؤال مفّعاًل هل كانت اأو�ساع خميمات ال�ستات باقية اإىل اليوم 

بهذا ال�سكل املزري؟
وهل كان ميكن للبع�ص اأن ينق�ص عهوده وحتالفاته مع من ال يزال يقف مع 
فل�سطني من اإيران االإ�سالمية يف املا�سي اإىل �سورية يف معركتها الوجودية مع 

الثالوث االأمريكي- االإ�سرائيلي – التكفريي؟
ولو كان ال�سوؤال يعني �سيئًا لدى املتنّفذين هل كان ميكن اال�ستهزاء مبنظمة 

التحرير لدرجة اعتبارها دائرة من دوائر )ال�سلطة الفل�سطينية(، واأن يجعل منها 
دارًا للم�سنني؟

ولو.. ولو... ويبقى ال�سوؤال الذي ال يجد له مكانًا يف حياتنا:
اإىل اأين...؟!

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

إىل أين ..؟

ال تــدعـــوا )إســـــرائيل( 
تســـــــتفرد بفلســــــطينيي الــــــداخــــل

الأحــادية الــقطبية 
يف اللحظة ال�ســــــوفـيـيـتية

وعامل جديد .. ُولد

عوامل التصدع تظهر 
يف بنيان الكيان الصهيوني

عـارف الآغــا

حممد القو�ســـي

نبيل ال�ســـهلي

�ســـحر الوهيبي
حـي الشـــيخ جــرّاح صــامـــد

 أمـــــام اعتداءات املســـتوطنني 
والــــمتطــــرفـــني
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الفل�سطينية  ال�سداقة  وفد من جمعية  التقى       
رئي�ص   – البحي�سي  حممد  د.  يراأ�سه  االإيرانية 
د.  واملييغييربييني  اخلييارجييييية  وزييير  بنائب  اجلمعية 
ب�سار اجلعفري، حيث �سم وفد اجلمعية كاًل من 
العامة  – من�سق العالقات  االأخ علي جمعة مو�سى 
االإعالم  – م�سوؤول هيئة  واملهند�ص حممد م�سعود 
هيئة  م�سوؤول   – مو�سى  حممود  واالأخ  االإلكروين 
طوي�سي  اآالء  واالأخييت  والطالبي  ال�سبابي  العمل 
بتاريخ  وذلييك  العامة.  العالقات  هيئة  م�سوؤولة 
بدم�سق.  اليييوزارة  يف  مكتبه  يف   2022 �سباط   21
عن  تييعييريييفييًا  اجلمعية  رئييييي�ييص  قيييدم  الييبييداييية  يف 
وطبيعة  وروؤيييتييهييا  وتاريخها  ون�ساأتها  اجلمعية 
الوطني  العمل  �ساحة  على  املنفتحة  عالقتها 
الفل�سطيني وعلى االإخوة يف اجلمهورية االإ�سالمية 
الثابت  اجلمعية  موقف  على  اأكييد  كما  االإيرانية، 
�سورية  على  الكونية  احلييرب  بييدء  منذ  والوا�سح 
تيياأتييي  عييدوانييييية  حيييرب  اأنييهييا  عييلييى  وت�سخي�سها 

حممد  د.  برئي�سها  ممييثييلييًة  اجلييمييعييييية  هيينيياأت   
هيئة  م�سوؤولة  طوي�سي  اآالء  واالأخيييت  البحي�سي 
ال�سعب  حيييزب  يف  االإخيييييوة  الييعيياميية،  الييعييالقييات 
الإعييادة  االأربييعييني  الييذكييرى  مبنا�سبة  الفل�سطيني 
املهند�ص  ا�ستقبالهم  يف  وكييان  احلييزب.  تاأ�سي�ص 
للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الهر�ص  م�سطفى 
وعدد من القياديني، وذلك بتاريخ23 �سباط 2022 
يف مكتب احلزب يف خميم جرمانا بريف دم�سق.
التي  الييعييالقيية  عييمييق  عيين  البحي�سي  د.  حتيييدث 
احلزب  مبوقف  واأ�ساد  باحلزب،  اجلمعية  تربط 
الفل�سطيني. ال�سف  اإىل وحدة  وال�ساعي  ال�سجاع 
اجلمعية  بييوفييد  الييهيير�ييص  م.  رحيييب  جييانييبييه  مييين 
اجلمعية،  مع  العالقة  على  احلزب  حر�ص  موؤكدًا 
ال�سف  وحيييدة  اإىل  ال�سعي  يف  مييواقييفييهييا  وثييميين 
امل�ستجدات  اأهم  احل�سور  ناق�ص  كما  الفل�سطيني 
هذه  يف  خ�سو�سًا  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 
وتطرقوا  الق�سية،  بها  متر  التي  احلرجة  الفرة 
والتي  اجلانبني  بني  امل�سرك  التعاون  �سبل  اإىل 
ال�ستات. يف  و�سعبنا  ق�سيتنا  خدمة  اإىل  ت�سعى 

الفل�سطينية  ال�سداقة  وفييد من جمعية  قييام        
رئي�ص  البحي�سي  حممد  د.  يييراأ�ييسييه  االإيييرانييييية 
الفل�سطينية  القيادة  ملقر  تهنئة  بزيارة  اجلمعية 
حلزب البعث العربي اال�سراكي بدم�سق، مبنا�سبة 
قرار ا�ستالم املهام اجلديدة لقيادة منظمة قوات 
و�سم   .2022 �سباط   3 بتاريخ  وذلييك  ال�ساعقة، 
م�سعود  حممد  املهند�ص  ميين  كييل  اجلمعية  وفييد 
م�سوؤول االإعالم االإلكروين، واالأخت اآالء طوي�سي 
 – ميييروان  واالأخ  الييعيياميية،  الييعييالقييات  م�سوؤولة   –
�سرقي م�سوؤول مكتب اجلمعية يف خميمي ال�سبينة 
وال�سيدة زينب. وكان يف ا�ستقبالهم د. حممد قي�ص 
واالأمني  للحزب  الفل�سطينية  للقيادة  العام  االأمني 
مو�سى  جمعة  علي  واالأخ  ال�ساعقة  لقوات  العام 
واالأخييوة  للحزب،  الفل�سطينية  القيادة   –ع�سو 
كمال  واالأخ  لل�ساعقة  العامة  القيادة  اأع�ساء 
احل�سان رئي�ص الدائرة ال�سيا�سية، والعميد الركن 
والعميد  الع�سكرية،  الدائرة  رئي�ص  �سالح  عماد 
يا�سر ن�سار، واالأخ اأحمد جمعة، واالأخ وائل موعد. 
اأحيير  بييتييقييدمي  احلييديييث  البحي�سي  د.  ا�ييسييتييهييل 
الهيئة  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمه  والتربيكات  التهاين 
ال�سادق  اللقاء  بهذا  �سعادته  القيادية، وعرب عن 
خطوة  ميثل  الييقييرار  هييذا  اأن  مييوؤكييدًا  وال�سريح،  
الفل�سطينية،  الييوحييدة  بيياجتيياه  هيياميية  توحيدية 

الإيــرانــيــة  - الفل�سطينية  الــ�ــســداقــة  جمعية  نــ�ــســاطــات 

ال�سعب  حزب  تهنئ  اجلمعية 
تاأ�سي�سه بذكرى  وفد من جمعية ال�سداقة  يلتقي  قيادة منظمة قوات ال�ساعقةالفل�سطيني 

ــار اجلــعــفــري ــس ــ� ــد مـــن اجلــمــعــيــة يــلــتــقــي الـــدكـــتـــور ب ــ وف
الغربي  والتفتيت  الهيمنة  م�سروع  �سياق  يف 
امل�سري  وحييدة  على  واأكييد  لبالدنا،  ال�سهيوين 
عاليًا  وثمن  والفل�سطيني  ال�سوري  ال�سعبني  بني 
رعاية اجلمهورية العربية ال�سورية لكل من يعزز 
الفل�سطينية. الوطنية  الثوابت  على  ويحافظ 
هي  فل�سطني  اأن  اجلعفري  د.  اأكييد  جانبه  من 
وميعن  جميعًا  ي�ستهدفنا  الذي  العدوان  مفتاح 
منذ  وعييليييييهييا  علينا  والييتييحييامييل  االإجييييييرام  يف 
االأحييداث  من  العديد  تثبته  وهييذا  بعيد،  زميين 
�ساحبت  الييتييي  تييلييك  �سيما  وال  الييتيياريييخييييية، 
وميين  املييتييحييدة  واالأمم  االأمم  ع�سبة  نيي�ييسيياأة 
بييالدنييا. على  ال�سليبية  احلييمييالت  ذلييك  قبل 
اأ�ساد د. اجلعفري بعمل اجلمعية التي ت�سعى  و 
مواجهة  يف  الفل�سطيني  ال�سف  وحيييدة  اإىل 
�سرا�سة العدوال�سهيوين. ويف نهاية اللقاء قدم 
د. حممد البحي�سي ملعايل نائب وزير اخلارجية 
االإيرانية. الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  درع 

 

وتغريًا  اإ�سالحية  وحركة  بريي�سرويكا  ميثل  واأنييه 
وال�سداد يف  التوفيق  للقيادة  التوفيق  متمنيًا  مفيدًا، 
مهمتهم الثقيلة وامل�سوؤوليات التي تقع على عاتقهم.
م�سريًا  اجلمعية  قي�ص  حممد  د.  �سكر  جانبه  ميين 
كييثييريًا يف  يييعييول عليه  والييييذي  الييرائييد  اإىل دورهييييا 
اجلمعية  رئي�ص  معرفة  ثمن  كما  �سعبنا،  خييدميية 
على  واأكد  التغريات،  هذه  و�سرورة  للو�سع  الدقيقة 
باالإ�سالح  التكليف  اإطييار  يف  تاأتي  املهمة  هييذه  اأن 
ال�سواء. حد  على  و�سعبنا  ق�سيتنا  اأجل  من  والعمل 
ويف اخلييتييام فيييييمييا اأكييييد الييطييرفييان عييلييى �ييسييرورة 
بينهما. والتن�سيق  الييتييعيياون  هيييذا  عييلييى  احلييفيياظ 
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اجلمعية تقيم ملتقى انت�سار الثورة الإ�سالمية الإيرانية

النت�سار  واالأربعون  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة 
جمعية  اأقامت  االإيرانية..  االإ�سالمية  الثورة 
ملتقى  االإيييرانييييية  الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية 
اال�ستقالل  )ثييييورة  �ييسييعييار  حتييت  االنييتيي�ييسييار 
وذلك  االإ�سالمية(،  واجلمهورية  واحلييرييية 
بتاريخ 19 �سباط 2022، على مدرج خريجي 
بح�سور  دميي�ييسييق،  يف  الييتييجييارييية  املييعيياهييد 
وجماهريي  وف�سائلي  وحييزبييي  دبلوما�سي 
اجلمعية  رئي�ص  ا�ستقبالهم  يف  كييان  مهيب، 
د. حممد البحي�سي وم�سوؤولو الهيئات، فيما 

اأدارت امللتقى االأخت والء �سرقاوي.
بداأ امللتقى بعر�ص فيلم وثائقي عن املنا�سبة 
اإعييييداد هيئة االإعييييالم االإليييكيييروين يف  ميين 
خالد  د.  األقاها  �سورية  كلمة  ثم  اجلمعية، 
حلزب  دم�سق  جامعة  فييرع  اأمييني   – حلبوين 
اأن  حتدث  حيث  اال�سراكي،  العربي  البعث 
ذكرى االنت�سار تاأتي مع ارتفاع حدة التاآمر 
االتييفيياقيييييات  نتيجة  املييقيياوميية،  حميييور  عييلييى 
املتاآمرة التي وقعها عمالء االحتالل يف دول 
لذكر  حلبوين  د.  وتطرق  وغييريهييا،  اخلليج 
اإييييران جتيياه اجلمهورية  االإخيييوة يف  مييوقييف 
العربية ال�سورية حيث وقفوا معها منذ اندالع 
اأن  على  واأّكد  انت�سرت.  وحتى  فيها  احلرب 
القد�ص كانت و�ستبقى دومًا البو�سلة بالن�سبة 
قدمت  التي  الإييييران  بالن�سبة  كما  ل�سورية 
واآخرهم  للقد�ص  فداًء  ال�سهداء  من  العديد 

ال�سهيد قا�سم �سليماين.
عقب ذلك كانت كلمة اجلمهورية االإ�سالمية 
ال�سفارة  باأعمال  القائم  األقاها  االإيييرانييييية 
اآيتي،  ر�سا  علي  االأخ   – دم�سق  يف  االإيرانية 
ل  �سكَّ ذلك  واأن  الثورة  انت�سار  عن  فتحدث 
ه باأن هذا  حدثًا عظيمًا يف م�سرية اإيران، ونوَّ
االنت�سار لي�ص ملكًا الإيران وحدها بل هو لكل 
اأن  ورغم  العامل،  وثائر يف هذا  و�سريف  حر 
االنت�سار  لهذا  ال�سنة ال44  اإيران دخلت يف 
اإال اأنها مازالت تخرج منت�سرة من كل حتدي 
اإىل جانب  بالوقوف  يواجهها، وهي متم�سكة 

كل اأحرار العامل.
واأّكد اآيتي اأن اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 
كانت حازمة منذ البداية يف حماربة ظاهرة 
بدعم  م�ستمرة  واأنييهييا  ال�سهيوين،  الكيان 

امليقييياومية.
اأحمد  اأبو  األقى كلمة فل�سطني االأخ  بعد ذلك 
فوؤاد – نائب االأمني للجبهة ال�سعبية لتحرير 

ال�سداقة على هذه  �سكر جمعية  فل�سطني، حيث 
للقائد  والتربيكات  التهاين  باأحّر  وبعث  املبادرة، 
وجميع  االإييييراين  ولل�سعب  خامنئي  علي  ال�سيد 
بيياأن  يييَر  وَذكَّ االنت�سار،  بهذا  املقيييياومة  �سعوب 
العاملي  القد�ص  يوم  يحيون  مازالوا  الفل�سطينيني 
الذي اأعلنه �سماحة االإمام اخلميني، وتطرق لذكر 
احلدث التاريخي حني حلت ال�سفارة الفل�سطينية 
يف اإيران مكان ال�سفارة االإ�سرائيلية، كما حتدث 
اأبو اأحمد عن قوة اإيران واأنها ت�سكل قلقًا حقيقيًا 
للواليات املتحدة والكيان ال�سهيوين وكل من يدور 
يف فلكهم، باالإ�سافة اإىل اأنها اأ�سبحت جزءًا من 
االأقطاب على ال�سعيد الدويل، وقطبًا رئي�سًا على 
اأنه لوال الدعم االإيراين  ال�سعيد االإقليمي، واأّكد 
من  جبهاتها-  جميع  –على  املقاومة  متكنت  ملا 
املقاومة  اأن  على  و�ييسييدد  االنييتيي�ييسييارات،  حتقيق 
خيارنا وحمور املقاومة خندقنا ونحن جزء منه، 
ويقدم  املييقيياوميية  د  عِّ ُي�سَ الفل�سطيني  فال�سعب 

الت�سحيات يوميًا.
األقاها  ال�سداقة  جمعية  كلمة  كانت  اخلتام  يف 
االإخيييوة  ف�سكر  البحي�سي  د.  اجلمعية  رئي�ص 
متثالن  باتتا  واإيييران  �سورية  اأن  واأّكييد  احل�سور، 
 ، املقاومة  خط  وجوهر  االأميية  هذه  نه�سة  �ساقي 
من  انبعثت  التي  اليمن  يف  املقاومة  عن  وحتدث 
حيث ال يحت�سب اأحدًا ف�سنعت وت�سنع جمدًا يف 
ال�سقيق،  العراق  وكذلك  املت�سارع،  االأمة  م�سمار 
ثم حتدث عن ذكرى الثورة التي ال تبديل لكلماتها 
من  تنطلق  فهي  اليييييوم؛  واإىل  انطالقتها  منذ 
الدولة  اأن  على  �سدد  جانبه  ومن  ثابتة،  مرجعية 
الوحيدة التي تتخذ قراراتها من رحاب م�سلحة 
اإيييران.   هي  االإ�سالمية  االأميية  وم�سلحة  �سعبها 
واأ�ساد رئي�ص اجلمعية مبنجزات هذه الييثورة على 
م�ستوى  على  حا�سرة  اإيييران  فنجد  ُعد  ال�سُ كافة 
احلق  بنهج  اآمنوا  و�سعبًا  قيادة  فيها  الأن  العامل؛ 
العزة  واخييتيياروا طييريييق اهلل، طييريييق  واحلييرييية، 
حديثه  خييالل  من  واأ�ييسييار  واالإ�ييسييالم،  والكرامة 
اأطلقتها  الييتييي  "ح�سان"  اال�ستطالع  لييطييائييرة 
هو  "هييذا  فقال:  االأميي�ييص  يف  اللبنانية  املقاومة 
الر�سالة  واأو�سل  التحية على اجلليل،  ح�سان قراأ 
وهيينيياك..  هنا  يعربد  الييذي  ال�سهيوين  للكيان 
ح�سان احتل �سماء اجلليل 40 دقيقة وعاد ب�سالم 

وعني اهلل ترعاه".
وختم د. حممد كلمته بتحية اإىل اأرواح ال�سهداء و 

املقاومة البا�سلة.
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الجمعية تشارك في مهرجان الفصائل الفلسطينية بمناسبة انتصار الثورة اإلسالمية

وتشارك في احتفال ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية في مقام السيدة زينب)ع(

الجمعية تشارك في حفل استقبال 
في السفارة اإليرانية

اجلمعية ت�سارك يف احتفال ذكرى
انت�سار الثورة الإيرانية يف امل�ست�سارية الثقافية

الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية  جمعية  �ييسيياركييت 
االإيرانية ممثلًة برئي�سها د. حممد البحي�سي 
يف املييهييرجييان اجلييميياهييريي الييييذي اأقييامييتييه 
مبنا�سبة  الفل�سطينية  املييقيياوميية  فيي�ييسييائييل 
و�سمود  االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار 
املقاومة  )حمييور  �سعار  حتت  اليمني  ال�سعب 
بالدنا  ال�ستقالل  االأ�سا�سية  ال�سمانة  هييو 
العامني  االأمناء  بح�سور  فل�سطني(،  وحترير 
وممثلي الف�سائل واملنظمات النقابية واملهنية 
وعدد من ال�سخ�سيات الوطنية ورجال الدين 
الفل�سطيني  �سعبنا  جييميياهييري  ميين  وحيي�ييسييد 
2022/2/26م،  بتاريخ  وذليييك  واليي�ييسييوري، 

االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
ممثلة برئي�سها د. حممد البحي�سي يف االحتفال 
ال�سيد  القائد  االإمييام  ممثل  مكتب  اأقامه  الييذي 
 43 الييذكييرى  مبنا�سبة  �سورية  يف  خامنئي  علي 
م�سلى  يف  االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة  النت�سار 
مقام ال�سيدة زينب )ع( يف ريف دم�سق بح�سور 
ممثل  الييهييرنييدي  �سفار  حميد  ال�سيد  �سماحة 
مكتب االإمام القائد و برعاية د. مهدي �سبحاين 
وبح�سور  بدم�سق  االإ�سالمية  اجلمهورية  �سفري 
وال�سيا�سية  العلمية  ال�سخ�سيات  ميين  لفيف 
واالجتماعية واحلزبية وممثلي ف�سيائل امليقاومة 

الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية  جمعية  �ييسيياركييت 
حممد  الدكتور  برئي�سها  ممثلة  االإيييرانييييية 
البحي�سي وع�سوية كل من االأخ حممود مو�سى 
م�سوؤول هيئة العمل ال�سبابي والطالبي واالأخ 
عمر جمعة امل�سوؤول الثقايف، يف حفل ا�ستقبال 
اأقامته �سفارة اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 
واالأربعني  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة  بدم�سق، 
النييتيي�ييسييار اليييثيييورة االإ�ييسييالمييييية يف اإيييييران، 
واملغربني  اخلارجية  وزييير  نائب  بح�سور 
الييوزراء  من  وعييدد  اجلعفري  ب�سار  الدكتور 
وممثلي  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف 
والفعاليات  الفل�سطينية  الف�سائل  قيييادة 
ال�سبابية ووفود البعثات الدبلوما�سية وح�سد 
واملثقفني  وال�سيا�سيني  املنا�سلني  من  كبري 
واالإعالميني. وذلك بتاريخ 12 �سباط 2022.

الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية  جمعية  �ييسيياركييت      
االإيرانية ممثلًة برئي�سها د. حممد البحي�سي، 
يف االحتفال الذي اأقامته امل�ست�سارية الثقافية 
الثالثة  الييذكييرى  مبنا�سبة  بدم�سق  االإيييرانييييية 
واالأربيييعيييني النييتيي�ييسييار الييثييورة االإ�ييسييالمييييية يف 
اإيران، حتت عنوان "الثورة االإ�سالمية �سجرة 
ي�ستطيع  اإع�سار  وال  طوفان  ال  و�سلبة  �سخمة 
ال�سخ�سيات  من  عدد  وبح�سور  اقتالعها"، 
تخلله  كما  والثقافية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
وقيادتها  االإ�سالمية  بالثورة  اأ�ييسييادت  كلمات 
 .2022 �سباط   9 بتاريخ  وذلييك  ومنجزاتها. 

امليييييييدان. اليييعيييربيييي يف  اليييثيييقيييايف  امليييركيييز  يف 
االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  كلمة  األقى 
وكلمة  �ييسييبييحيياين،  مييهييدي  اليي�ييسييفييري  �ييسييعييادة 
اليمني  ال�سفري  األقاها  اليمنية  اجلمهورية 
وكلمة  �ييسييربي،  اهلل  عييبييد  اليي�ييسيييييد  بييدميي�ييسييق 
الرفيق  األقاها  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
حيي�ييسييام اليي�ييسييمييان اأمييييني فيييرع دميي�ييسييق حلييزب 
اأبو  االأخ  األقى  كما  اال�سراكي،  العربي  البعث 
االأ�سرى كلمة  الدفاع عن  جماهد رئي�ص جلنة 
واختتم  ال�سهيونية،  ال�سجون  يف  االأ�ييسييرى 
اأبو  االأخ  األقاها  التي  فل�سطني  بكلمة  املهرجان 
االنتفا�سة. فتح  حلركة  العام  االأمييني  حييازم 

الفل�سطينية. وذلك بتاريخ 9 �سباط 2022 يف 
مقام ال�سيدة زينب)ع(.

 األقى د. البحي�سي كلمة فل�سطني يف االحتفال، 
حيث تناول يف كلمته دور الثورة االإ�سالمية يف 
الثورة  وجت�سيد  الفل�سطينية  الق�سية  ن�سرة 
للمفاهيم القراآنية وق�س�ص البطولة وال�سراع 
بني احلق والباطل، وا�ستعادة الثقة يف اهلل ويف 
اإىل  اأ�سار  كما  ال�سعوب،  قييدرة  ويف  االإ�ييسييالم 
املقتحمة  التوحيدية  االإ�سالمية  الثورة  ر�سالة 
لكل ال�سعاب والتحديات وكيف ر�سمت تاريخًا 

جديدًا ال�ستقالل االأمة وحريتها.



د  د د د د TAREEQ ALQUDS55

االإيييرانييييية  الفل�سطينية  اليي�ييسييداقيية  جمعية  كييرمييت 
بدم�سق  االإيرانية  الثقافية  امل�ست�سارية  مع  بالتعاون 
احلييق(،  لن�سرة  احلييق  )ثيييورة  مب�سابقة  الفائزين 
والعمل   - ال�سيهداء  عوائل  دعم  هيئتا  نظمتها  التي 
النت�سار   43 الييذكييرى  مبنا�سبة  والطالبي  ال�سبابي 
الثيورة االإ�سالمية االإيرانية ، بح�سور رئي�ص اجلمعية 
ال�سفارة  يف  الثقايف  وامل�ست�سار  البحي�سي،  حممد  د. 
قائد  وم�ست�سار  ع�سمتي،  ر�سا  حميد  د.  االإيرانية 
م،  ُمييَقييدَّ الييثيييييوري االإيييييراين د. حميد ر�ييسييا  احليير�ييص 
�سباط   12 بتاريخ  وذليييك  كييبييري.  جماهريي  وح�سد 
بدم�سق. الييثييقييافييييية  امليي�ييسييتيي�ييسييارييية  مييقيير  يف   ،2022
ب�سوت  احلكيم  الذكر  من  اآيييات  بقراءة  احلفل  بييداأ 
ال�سبابي  العمل  هيئة  م�سوؤول   – مو�سى  حممود  االأخ 
الييثييقييايف،  امليي�ييسييوؤول  جمعة  عييميير  االأخ  احلييفييل  وقيييدم 
البحي�سي  للدكتور  االفتتاحية  الكلمة  كانت  فيما 
عيييرّب فيييييهييا عيين �ييسييعييادتييه بييلييقيياء احليي�ييسييور يف بيت 
�سعي  عيين  وحتييدث  والييثييورة،  احلييق  بيت  امل�ست�سارية 
واحت�سان  املخيمات  يف  للح�سور  الييدائييم  اجلمعية 
مييوؤكييدًا  اجلمعية،  هيئات  لكل  ال�سكر  ووجييه  اأهلها، 
حيير�ييص اجلييمييعييييية عييلييى تييكييرمي كيييل مييين �ييسيياركييوا.

االإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
واأعيي�ييسيياء  البحي�سي  حمييمييد  د.  برئي�سها  ممييثييلييًة 
الييهيييييئيية الييقيييييادييية املييهيينييد�ييص حمييمييد ميي�ييسييعييود – 
مييي�يييسيييوؤول هيييييئيية االإعيييييييالم االإليييييكيييييروين واالأخيييييت 
الييعيياميية. الييعييالقييات  هيئة  ميي�ييسييوؤوليية  طييوييي�ييسييي  اآالء 
 يف الندوة احلقوقية التي نظمتها ال�سفارة اليمنية يف 
االإن�سانية  واحلالة  العدوان  جرائم   " بعنوان  دم�سق 
�سربي  عبداهلل  ال�سفري  �سعادة  برعاية  اليمن"  يف 
ودبلوما�سيني  الييدويل  بالقانون  خمت�سني  وبح�سور 
بال�ساأن  وخمت�سني  وحزبيني  وحمللني  و�سيا�سيني 
وذلييك  �سورية،  وقبائل  ع�سائر  و�سيوخ  ال�سيا�سي، 
اليي�ييسييفييارة. مييقيير  يف   2022 �ييسييبيياط   23 بييتيياريييخ 
بداأت الندوة بعر�ص فيلم وثائقي ق�سري يوثق جرائم 

بييرئييييي�ييسييهييا د. حممد  �ييسيياركييت اجلييمييعييييية ممييثييلييًة 
اأقييامييهييا  الييتييي  الثقافية  االأميي�ييسييييية  يف  البحي�سي 
يف  بدم�سق  اليمني  وال�سيا�سي  الفكري  املنتدى 
االأخ  اليمني  ال�سفري  برعاية  رجييب  جمعة  ذكييرى 
.2022 �سباط   4 بتاريخ  وذلييك  �سربي  اهلل  عبد 
عن  البحي�سي  حمييمييد  د.  االأميي�ييسييييية  يف  حتيييدث 
مثلت  والييتييي  اليمن  اأهييل  لييدى  رجييب  جمعة  مكانة 
بييدخييولييهييم اإىل االإ�يييسيييالم،  حمييطيية حتيييول مييهييميية 
اهلل  ر�ييسييول  ن�سرة  يف  اليمنيني  دور  عيين  وحتييدث 
املعمورة. اأ�سقاع  يف  االإ�سالم  ون�سر  الفتوحات  ويف 
واملراحل  الظروف  "رغم  البحي�سي  د.  واأ�ساف 
قوى  حيياولييت  اليمن  بها  ومييير  ميير  الييتييي  ال�سعبة 
الهوية  وت�سويه  حييرف  اال�ستعمارية  اال�ستكبار 
اأمييام  وعجزت  ف�سلت  اأنها  اإال  اليمنية،  االإميانية 
الييذييين حييمييوا وحملوا  اأحيييفييياد االأو�يييييص واخليييييزرج 
االإ�سالم، م�سعاًل على مر الع�سور، موؤكدين هويتهم 
القومي املحمدي  باإ�سالمهم  ومت�سكهم  االإميانية 

حفل تكرمي م�صابقة "ثورة احلق لن�صرة احلق"

اجلمعية ت�صارك يف ندوة حقوقية يف ال�صفارة اليمنية

وت�صارك يف ندوة حوارية يف ال�صفارة اليمنية

املنتدى  يف  تــ�ــصــارك  اجلمعية 
اليمني   الــ�ــصــيــا�ــصــي  ــفــكــري  ال

يييييد  بييييييدوره رحييييب د. عيي�ييسييمييتييي بيياحليي�ييسييور واأكَّ
فيها. �ييسيييييوفييًا  ولييييي�ييسييوا  بيتهم  امل�ست�سارية  اأن 
– م عن منا�سبة امل�سابقة  بعد ذلك حتدث د. ُمقدَّ
عن  عر�سًا  م  وقييدَّ الفجر-  وع�سر  الثورة  انت�سار 
عام  انت�سارها  منذ  االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة 
االإمام اخلميني، الذي حترك وفق  1979م بقيادة 
واأ�ساف  الكرمي.  والقراآن  االإ�سالمي  الدين  تعاليم 
ت�سبه  م�ست  الييتييي  االأعييييوام  اأن  م  مييقييدَّ امل�ست�سار 
املعجزة، حيث كانت اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 
تواجه اأعتى الهيجيمات من اأعيدائيها؛ نتيجة التزامها 
واال�ستبيداد  للظيييلم  ورف�سها  والييقييراآن  بالدين 
العامل، كما  بلدان  وعلى  االأمريكي عليها  والت�سليط 
الثيورة من وجود قيادة  انت�سار  حتدث عن عوامل 
االإمام  بعده  ومن  اخلميني  باالأمام  متمثلة  حكيمة 
اخلامنئي، اإىل وجود �سعب �سامد ومقاوم يف اإيران، 
ثم �سرح عن التطور العلمي الذي و�سلت اإليه اإيران 
االأعيداء-  من  -وب�سهادة  الت�سارع  ذلك  اأن  واأ�سار 
بلدانهم،  يف  العلمي  الت�سارع  من  �سعفًا   11 يعادل 
للفائزين. وبييارك  احل�سور  �سكر  كلمته  نهاية  ويف 
اليييفيييائيييزيييين  تييييكييييرمي  مت  احلييييفييييل  خييييتييييام  ويف 
خميييييم.  كييييل  ميييين  االأوىل  اليييثيييالثييية  بيييياملييييراكييييز 

تالها  املييظييلييوم،  اليمني  ال�سعب  على  الييعييدوان 
ذلك  بعد  �سربي.  ال�سفري  ل�سعادة  ترحيبية  كلمة 
اجلوانب  اأهييم  تناولت  ورقييات   4 امل�ساركون  قييدم 
اأربييعيية  قدمها  اليييييميين،  �سد  بيياجلييرائييم  املتعلقة 
ديفيلي،  اأرنو  الفرن�سي  املحامي  وهم  حما�سرين 
د. يحيى احلديد، د. ميادة رزوق، د. جورج جبور.

ال�سداقة  جمعية  رئييييي�ييص   - البحي�سي  حمييمييد  د.  �ييسييارك 
اأقامتها  التي  احلييوارييية  اليينييدوة  يف  االإيييرانييييية  الفل�سطينية 
�ييسييفييارة اجلييمييهييورييية اليييييمييييينييييية �ييسييميين فييعيياليييييات امليينييتييدى 
الثورة  النت�سار  ال43  الذكرى  ومبنا�سبة  والفكري  ال�سيا�سي 
�سفري  �سربي  اهلل  عبد  ال�سيد  بح�سور  االيرانية،  اال�سالمية 
�سفارة  يف  امل�ست�سار  اآيتي  ر�سا  علي  وال�سيد  بدم�سق  اليمن 
اليمنني  املثقفني  من  ونخبة  االإيرانية،  االإ�سالمية  اجلمهورية 
.2022 �سباط   10 بتاريخ  وذلييك  والفل�سطينيني،  وال�سوريني 

وتشارك في احتفال ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية في مقام السيدة زينب)ع(
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ــة  ــصــداق وفـــد جــمــعــيــة ال
ــاواة ــس ــزور مــؤســســة م ــ ي

ــم  ــري ــك ــل ت ــفـ الـــجـــمـــعـــيـــة تــــشــــارك فــــي حـ
ــة ــ ــان ــ ــي أبـــــــو رم ــ ــاف ــ ــق ــ لـــــأســـــرى فـــــي ث

ــدوة  ن يف  تــ�ــســارك  اجلمعية 
زيــنــب ــيــدة  ــس ــ� ال يف  عــلــمــيــة 

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  ميين  وفييد  قييام 
البحي�سي  حمييمييد  د.  بييرئييا�ييسيية  االإييييرانييييييية 
االإعاقة،  ذوي  لتمكني  م�ساواة  موؤ�س�سة  بزيارة 
م�سعود  حممد  املهند�ص  اجلمعية  وفييد  و�ييسييم 
واالأخ  االإليييكيييروين،  االإعييييالم  هيئة  ميي�ييسييوؤول   –
يف  اجلمعية  مكتب  ميي�ييسييوؤول   – �سرقي  ميييروان 
يف  وكيييان  زييينييب.  واليي�ييسيييييدة  ال�سبينة  خميمي 
جمل�ص  رئي�ص   – مقاري  علي  االأخ  ا�ستقبالهم 
اأمناء املوؤ�س�سة، وذلك بتاريخ 28 �سباط 2022. 
تباحث الطرفان يف اإطار متكني العالقات وروابط 
التعاون يف الفرة القادمة، واّطلع وفد اجلمعية 
ن د. البحي�سي اخلدمات  على عمل املوؤ�س�سة وَثمَّ
الوفد  قييّدم  الييزيييارة  ختام  ويف  تقدمها،  التي 
جلهودهم. تقديرًا  اجلمعية  درع  مقاري  لييالأخ 

حممد  د.  برئي�سها  ممثلة  اجلمعية  �ساركت 
)االأ�سرى  بعنوان  وطنية  فعالية  يف  البحي�سي 
ال�سحفي  املييكييتييب  نظمها  حتييييرق(،  �ييسييمييوع 
الدفاع  وجلنة  الفل�سطينية،  التحرير  جلبهة 
عييين االأ�ييييسييييرى الييفييليي�ييسييطييييينيييييني يف �ييسييجييون 
مديرية  مييع  بالتعاون  ال�سهيوين،  االحييتييالل 
والن�سر  للثقافة  �سني  وموؤ�س�سة  دم�سق،  ثقافة 
�ييسييبيياط 2022،  بييتيياريييخ 8  واالإعيييييالم، وذليييك 
رمانة". "اأبيييو  بييي  العربي  الثقايف  املييركييز  يف 
عن  توثيقي  معر�ص  افتتاح  االحييتييفييال  تخلل 
عن  ق�سري  وثييائييقييي  فيلم  وعيير�ييص  االأ�يييسيييرى، 

مدينة  بيياب  ملولد  العطرة  الييذكييرى  اأجيييواء  يف 
االإمييام  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  علم 
علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه.. �سارك د. 
ال�سداقة  جمعية  رئي�ص   – البحي�سي  حممد 
الفل�سطينية االإيرانية يف ندوة علمية حتت عنوان 
)االإمام علي ونظام االإدارة يف االإ�سالم(، وذلك 
بتاريخ 15 �سباط 2022، يف فندق ق�سر العقيلة 
دم�سق. ريييف  يف  )ع(  زينب  ال�سيدة  مبنطقة 
للدكتور  وكيييان  حميييياور،  عيييدة  اليينييدوة  �سمت 
اليييبيييحييييييي�يييسيييي حمييييييييييورًا حتيييييييدث فيييييييييه عيين 
)االإمييييييييام عييلييي و�ييسيييييا�ييسييتييه يف اليييعيييطييياء(.

ال�سهيونية،  املييعييتييقييالت  داخيييل  مييعييانيياتييهييم 
وعيييير�ييييص مييقييطييع ُييييظيييهييير كيييييفييييية حييييدوث 
تيييكيييرمي عييدد  نييفييق احلييييرييييية. ومت  عييمييلييييية 
مييقييدمييتييهييم  امليييحيييرريييين ويف  االأ�ييييسييييرى  مييين 
ال�سالح. مييدحييت  االأ�ييسييري  ال�سهيد  عييائييليية 

افتراضية نـــدوة  تقيم  الــصــداقــة  جمعية 

العامة يف جمعية  العالقات  هيئة  اأقامت 
ندوة  االإيييرانييييية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
بييعيينييوان   "Webinar" افييرا�ييسييييية 
)اإييييييران مييا بييعييد الييثييورة اإجنيييييازات من 
متناهي  ال  ودعييييم  الييتييحييديييات..  رحيييم 
ليييليييميييقييياوميييات(، وذلييييييك بيييتيييارييييخ 24 
.Zoom من�سة  عييرب   ،2022 �ييسييبيياط 
البحي�سي  حممد  د.  الندوة  يف  حا�سر 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�ص   –
القر�سي  معتز  والييدكييتييور  االإييييرانييييييية، 
الفكري  للمنتدى  التنفيذي  املييدييير   –

اليمنية،  اجلمهورية  �سفارة  يف  وال�سيا�سي 
ق�سبا�سي،  رامييا  الفل�سطينية  واالإعالمية 
 – طوي�سي  اآالء  االأخت  الندوة  اأدارت  فيما 
م�سوؤولة هيئة العالقات العامة يف اجلمعية.

ــل  ــف ــة تـــــشـــــارك فـــــي ح ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ــد ــال ــو خ ــ ــر خـــالـــد أبـ ــاعـ ــشـ تـــأبـــيـــن الـ

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
حممد  د.  برئي�سها  ممييثييلييًة  االإيييرانييييية 
الييبييحييييي�ييسييي يف حييفييل تييياأبيييني امليينييا�ييسييل 
ال�ساعر "خالد اأبو خالد" والذي اأقامته 
العرب  الكتاب  واحتييياد  الثقافة  وزارة 
الفل�سطينيني، برعاية د.  الكتاب  واحتاد 
اجلمهورية  رئي�ص  نائب   - العطار  جناح 
العربية ال�سورية. وقد ناب عنها د. طالل 
ال�سعبية  للجبهة  العام  االأمييني   - ناجي 
العامة  الييقيييييادة   _ فل�سطني  لتحرير 
بح�سور  املقاومة،  ف�سائل  كلمة  واألقى 

�ييسييورييية  وثييقييافييييية  �سيا�سية  �سخ�سيات 
وفل�سطينية. وذلك بتاريخ 27 �سباط 2022 
بدم�سق.  الوطنية  االأ�ييسييد  مكتبة  قاعة  يف 



د  د د د د TAREEQ ALQUDS77

بّسام علّيان*

    

الأخييرة حدة  ال�سنوات  وتفاقمت يف  الطبيعية. 
ال�ييسييتيييييطييان، فيي�ييسييًا عييين عيينييف امليي�ييسييتييوطيينيين. 
اأرا�ييسييي  داخيييل  الفل�سطينية  للتجمعات  ولي�س 
اليي�ييسييكييلييييية  الييقييليييييل مييين احليييقيييوق  �يييسيييوى   1948
والنتهاك،  لانكما�س  ذلييك  مييع  تتعر�س  التي 
نييتيييييجيية اليي�ييسيييييا�ييسييات الإ�ييسييرائيييييلييييية الييعيينيي�ييسييرييية 
ب�سيا�سات  مييدعييوميية  مك�سوف  ب�سكل  تتم  الييتييي 
حميياولت  هناك  واأ�سبح  والكني�ست.  احلكومة 
يف امليينييطييقيية لييبيينيياء حتييالييفييات عيي�ييسييكييرييية واأميينييييية 
بحكم  ال�سرائيلي  الكيان  حكومة  فيها  تت�سيد 
واأ�سحى  معها.  ُتطبع  التي  الييدول  على  تفوقها 
هيييذا الحيييتيييال الييبييغييييي�ييس يييعييمييل عييلييى اخيييراق 
املنطقة عرب بوابة التطبيع مع الدول العربية.
ــيــا�ــســي واخلـــــروج  ـــ ـــ ـــ الـــتـــحـــول الــ�ــس
ــو": ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس اأو�  " مـــــــاأزق  ــن  ــ م

     ليييليييخيييروج مييين هييييذا امليييييييياأزق؛ اليييييذي فيير�ييسييه 
ال�سيا�سة  تتخّبط  ل  وحتى  اأو�سيييييلو"؛  "اتفاق 
بييييّد من  الييفييليي�ييسييطييييينييييية يف اليييوقيييت الييييراهيييين ل 
ا�ييسييتييعييادة ميينييّظييميية الييتييحييرييير الييفييليي�ييسييطييييينييييية يف 
جميييال اليي�ييسيييييا�ييسيية الييوطيينييييية و�ييسيينييع اليييقيييرارات، 
اليي�ييسييرعييي واليييوحيييييييد لل�سعب  املييمييثييل  بييو�ييسييفييهييا 
الييفييليي�ييسييطييييينييي، ا�يييسيييتييينيييادا مليييييثيياقييهييا اليييوطييينيييي. 
الفل�سطينية،  الييتييحييرييير  ميينييّظييميية  خيييال  ومييين 
ال�سابقة  للمرحلة  تقييم  اإعييييادة  اإجييييراء  يييجييب 
اإعيييييادة حتييديييد طبيعة الحييتييال  والييتييفييكيير يف 
الإ�يييسيييرائيييييييليييي واملييييوقييييف الييفييليي�ييسييطييييينييي �ييسييميينييه.

     فييالييهيييييئييتييان املييوؤ�ييّسيي�ييسيياتيييييتييان الييرئييييي�ييسيييييتييان 
الييتييحييرييير  اأي ميينييّظييميية  الييفييليي�ييسييطييييينييييين،  لييييدى 
�سعيفتان  الفل�سطينية،  وال�سلطة  الفل�سطينية 
وميينييقيي�ييسييمييتييان وراكييييدتييييان وخمييتييّلييتييان وظيييييفييييياً. 
ال�سلطة  حكومة  متار�س  الغربية،  ال�سّفة  ففي 
الييفييليي�ييسييطييييينييييية اليييتيييي تيي�ييسيييييطيير عييليييييهييا حييركيية 
اأرخييبيييييل من  �ييسيييييادًة حميييييدودة حيييول  "فتح" 
بينها  تف�سل  التي  واملهّم�سة  املييعييزوليية  اجليييييوب 
ومّت�سلة  اإ�سرائيلية،  ل�سيطرة  خا�سعة  مناطق 
اإ�سرائيلية.  �سيطرة  حتييت  نقل  بنظام  ببع�سها 

�سيا�سية  خطيئة  ــو"  ــل ــس اأو� "اتـــفـــاق 
الفل�سطيني الــ�ــســعــب  ثــمــنــهــا  ــع  ــدف ي
دخلت  اأو�سيييييلو"؛  "اتفاق  التييفيياق  بييهييذا         
واأدخلت  الِفل�سطينية،  التحرير  منظمة  قيادة 
مييعييهييا اليي�ييسييعييب الييِفييليي�ييسييطييييينييي، اأكيييييرب ميي�ييسيييييدة 
يف اليييعييي�يييسييير اليييعيييربيييي احليييييدييييييث، نيي�ييسييبييهييا لييهييا 
الإ�ييسييرائيييييلييّيييون وحييلييفيياوؤهييم الييغييربيييييون وبع�س 
الييييعييييرب بيييييدّقييييية، ودخييييلييييت يف دهييياليييييييزهيييا وهيييي 
ييام  مييفييتييوحيية اليييَعييييييينييين، ميي�ييسييدقيية كيييذَبييية اليي�ييسَّ
وهييي  امل�ستقلة،  الفل�سطينّية  اليييدولييية  واإقيييامييية 
الأر�ييس.  على  الاحقة  الوقائع  ف�سحتها  كذبة 
اإرهيياب لل�سعب  اأداة  اأ�سحت       فهذه التفاقية 
الييفييليي�ييسييطييييينييي وقيييييييادتيييه؛ فييهييذا التيييفييياق كيير�ييس 
ال�ستيطان،  دائييييرة  وو�ييسييع  الحيييتيييال،  �سيطرة 
الإ�سرائيلي،  الر�سمي  الإرهيييياب  حييدة  وارتييفييعييت 
ال�سحايا  اآلف  �ييسييقييوط  اإىل  اأدى  اليييذي  الأميييير 
واجلرحى وحمات العتقال التع�سفية و�سيا�سة 
الإعدام امليداين، مبا يف ذلك تخلي "اإ�سرائيل" 
عن تطبيق التفاقية من جانب واحد. وا�ستطاع 
العمود  "فتح"،  نقل حركة  الييي"اتفاق"،  هذا 
من  الفل�سطينية،  الييوطيينييييية  للحركة  الييفييقييري 
حيييركييية حتييييرر مييقيياوميية اإىل �ييسييلييطيية؛ وهيييييذا ما 
لكن  كييثييرون.  ب�ساأنه  يييتييوافييق  اأو  عليه،  ُيجمع 
اأييي�ييسييا وامليي�ييسييكييوت عيينييه، اأن التيييفييياق ذاتيييييه، نقل 
من  لاتفاق،  معار�سة  عييديييدة،  اأخييرى  ف�سائل 
املييعييار�ييسيية، معار�سة  اإىل مييوقييع  املييقيياوميية  مييوقييع 
املييراحييل. معظم  يف  ح�سراً  وال�سلطة  ال�سلطة، 
ومييييع ميييييرور عيي�ييسييرات اليي�ييسيينيين عييلييى الحيييتيييال 
عاما(؛   74( الفل�سطينية  ليياأر�ييس  الإ�سرائيلي 
واليييييذي يييتييجيياوز كييثييرا يف عييمييره اليييفيييرة الييتييي 
العن�سري(  )الف�سل  الأبييرتييهييايييد  نظام  عا�سها 
الحتال  حكومة  تييزال  وما  اإفريقيا،  جنوب  يف 
الع�سكرية ال�سرائيلية، تتمتع بدرجة ملحوظة 
انتهاك  ميين  ترتكبه  مييا  كييل  �سد  احل�سانة  ميين 
هذا  يعي�س  َثييمَّ  وميين  اليييدويل؛  للقانون  م�ستمر 
الييكيييييان الييغييا�ييسييب، حيياليية ميين اليير�ييسييا الييذاتييي يف 
ترتيبات  ظييل  ويف  الفل�سطينين.  مييع  تعاطيه 
"اأو�سلو"، فاإن الوقائع التي �سهدتها الأرا�سي 
اأمنييياط  يف  ا�ييسييتييقييرت  قييد  املييحييتييليية  الفل�سطينية 
خلقها  التي  الهيكلية  البنى  واأ�سبحت  جامدة، 
ذلك الو�سع مبثابة و�سائل مائمة لاحتال. 
ح�سابات  خيييارج  منطقة  القد�س  مدينة  ويبقى 
تبقى  بييييينييمييا  فييليي�ييسييطييييينييي،  �ييسيييييا�ييسييي  وجيييييود  اأي 
الغربية  ال�سفة  وت�ستمر  احليي�ييسييار،  حتييت  غييزة 
الييفييئييات  اإىل  امليينيياطييق  تق�سيم  بيينييظييام  حمييكييوميية 
"اأو�سلو"،  اتييفيياق  اأقيييره  اليييذي  )ج(  )ب(،  )اأ(، 
واليييييييذي ل يييتييمييكيين فيييييييه الييفييليي�ييسييطييييينيييييون ميين 
اأو معظم املوارد  الو�سول اإىل 60 % من الأر�ييس 

�سيطرتها  "حما�س"  حركة  تب�سط  غيييّزة،  ويف 
حل�سار  يخ�سع  حجماً  اأكييرب  معزول  جيب  على 
من  اأكيير  منذ  م�سر،  مييع  بالتعاون  اإ�سرائيلي، 
قادرة  اأّي جهة من اجلهَتن  تبدو  ول  �سنة.   15
املتع�ّسرة. الييظييروف  هييذه  تغير  على  مبفردها 
اأوجييد  اإن تفاقم هييذه الييتييحييّولُت ال�سيا�سية        
اأن ي�سمد  اأجييييل  اأ�يييسيييًا. ومييين  مييتييقييّلييبيياً  و�ييسييعيياً 
�سّدهم  املرا�سفة  القوى  اأمييام  الفل�سطينيون 
وي�ستمّروا كحركة وطنية مقاومة، عليهم ترتيب 
وعلى  ميكن.  مييا  اأ�ييسييرع  يف  الداخلية  اأو�ساعهم 
بالعمل  قياداته  يطالب  اأن  الفل�سطيني  ال�سعب 
على التخّل�س من اللتبا�س الذي يلّف التمثيل 
ب�سكل  الفل�سطينية.  والييعيياقييات  واملييوؤ�ييّسيي�ييسييات 
حوا:  يو�سّ اأن  الفل�سطينين  على  اأكيير،  حمييّدد 
عن  بعيداً  وم�سوؤولياتها  موؤ�ّس�ساتهم  اأدوار   )1(
اتفاقيات "اأو�سلو"، و)2( من هم الأفراد الذين 
يريدون اأن متّثلهم هذه املوؤ�ّس�ساُت و)3( طبيعة 
باعتباره  ال�سرائيلي  الحييتييال  مييع  عاقتهم 
اإىل  ل  التو�سّ و�ييسيييييوؤّميين  حميياربييتييه.  يجب  عيييدوا 
و�سوح اأ�سا�سّي يف هذه الأركان الثاثة جمتمعة 
قاعدًة اأف�سل لإعادة تن�سيط حركتهم الوطنية، 
ولإعادة و�سع نظرة موّحدة للم�ستقبل وحل�سد 
ق�سّيتهم. لدعم  وحلفائه  الفل�سطيني  ال�سعب 

لتحقيق  ال�سعي  الفل�سطينية  القيادة  وعلى      
منذ  �سنة،   30 املوؤ�ّس�ساتي. فاأكر من  الو�سوح 
ب�ساأن ترتيبات احلكم  املبادئ"  "اإعان  توقيع 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وت�سكيل  املييوؤقييت  الييذاتييي 
بييعييد ذلييييك، اأ�ييسييبييحييت املييوؤ�ييّسيي�ييسييتييان الأ�ييسييا�ييسيييييتييان 
الييتييحييرييير  اأي ميينييّظييميية  الييفييليي�ييسييطييييينييييين،  لييييدى 
الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية، خمتلطَتن 
وقد  دوريهما.  بن  التفريق  ال�سعب  من  وبييات 
الييعييمييل بفعالية  عييلييى  قييدراتييهييمييا  ذلييييك  عيييرقيييل 
الفل�سطينية.  الوطنية  امل�سالح  خييدميية  وعييلييى 
ومييركييزييية  لييلييميي�ييسيياءليية  غييييياٍب  اإىل  اأييي�ييسيياً  واأّدى 
التمثيل. حيييول  والييتييبييا�ييس  ال�سلطة  يف  مييفييرطيية 
للموؤ�ّس�سات  وا�ييسييحيية  واأدوار  حييييدود  و�ييسييع  اإن 

ميي�ييسيياألييٌة  ومتييّثييلييهييم  الفل�سطينين  حتييكييم  الييتييي 
غيييياييييية يف الأهيييييّمييييييييييية، فيييبيييدونيييهيييا لييييين يييتييمييّكيين 
الفل�سطينيون على الأرجح من اّتخاذ اخلطوات 
اليييازمييية لإعييييييادة تيينيي�ييسيييييط حييركييتييهييم الييوطيينييييية 
املييقيياوميية ليياحييتييال؛ واإعييييادة حتييديييد اأهدافهم 
الفا�سلة. اأو�سلو  اتفاقيات  عن  بعيداً  والنتقال 
فيياإن اجلهاز الأ�سا�سي يف حركة        وللتو�سيح 
التحرير  )منّظمة  هييو  الفل�سطينية  التحرير 
الييفييليي�ييسييطييييينييييية(. وهييينييياك اعيييييراف مييين الييييدول 
ال�سرعي  “املمّثل  باأنها  املتحدة  والأمم  العربية 
و�سف  وهيييو  الفل�سطيني،  لل�سعب  الوحيد” 
احييتييفييظييت بيييه ميينييذ تييلييك الييلييحييظيية. وتييتييمييحييور 
وظيييائيييف ميينييّظييميية الييتييحييرييير الأ�ييسييا�ييسييييية حييول 
الوطنية  احلركة  يف  املتباينة  الف�سائل  توحيد 
تيياأميين  عييرب  واحييييدة  مييظييّليية  حتييت  الفل�سطينية 
هدف  اإىل  الو�سول  على  والعمل  �سامل  متثيل 
الوطني  املجل�س  حدّدها  كما  الوطني  التحرير 
الفل�سطينية. التحرير  منّظمة  يف  الفل�سطيني 
الفل�سطينية(  )ال�سلطة  تاأ�ّس�ست  وعندما        
"اأو�سلو"،  اتفاقيات  مبوجب   ،1994 الييعييام  يف 
كييييان اليييهيييدف ميينييهييا اأن ُتيي�ييسييّكييل كيييييانيياً انييتييقييالييييياً 
اتييفيياقييييية  الييتييفيياو�ييس عييلييى  يييتييّم  اأن  اإىل  ييي�ييسييتييمييّر 
لييلييو�ييسييع اليينييهييائييي بيين الييفييريييقيين، اأي فيييرة ل 
ال�سلطة  غاية  وكانت  �سنوات.  اخلم�س  تتعّدى 
بن  املييوّقييعيية  التييفيياقييات  تييطييبيييييَق  الفل�سطينية 
ميينييّظييميية اليييتيييحيييريييير الييفييليي�ييسييطييييينييييية وحييكييوميية 
احلكم  �سلطة  وا�ستام  ال�سرائيلي،  الحييتييال 
التي تتخّلى عنها حكومة الحتال يف الأرا�سي 
ب�سفتها  الفل�سطينية،  ال�سلطة  وكانت  املحتّلة. 
ملنّظمة  خا�سعة  التنفيذ،  عييلييى  م�سرفة  هيئة 
اأّن  ذليييك  لييهييا،  وتييابييعيية  الفل�سطينية  الييتييحييرييير 
منّظمة التحرير كانت ل تزال املمّثَل وال�سريَك 
املفاو�س مع حكومة الحتال املعرَف به دولياً.
منّظمة  تبقى  اأن  الفكرة  كانت  احلقيقة،  يف      
لل�سعب  الوطني  املمثل  الفل�سطينية  التحرير 
قيادة حركة  بها  فُتناط  كان،  اأينما  الفل�سطيني 
املقاومة الفل�سطينية. اأما ال�سلطة الفل�سطينية 
حكم  ذات  انتقالية  اإدارييييية  جهة  جميييّرد  فكانت 
ذاتي حمدود يف الأرا�سي املحتّلة، اإىل اأن تف�سي 
ُيييَعيير  مل  لييكيين  نييهييائييييية.  نتيجة  اإىل  املييفيياو�ييسييات 
يّتفق  مل  حييال  يف  يح�سل  قييد  مييا  اإىل  انتباه  اأّي 
الطرفان عند نهاية ال�سنوات اخلم�سة، ومل يتّم 
العمل  اإطييار  عن  بعيداً  لانتقال  اآلية  اأّي  و�سع 
الذي مّت و�سعه يف غياب التفاق. والأهّم، ورمّبا 
)املنظمة  اجلييهييتييان  تييتيي�ييسيياطيير  مل  ذلييييك،  ب�سبب 
ما  حييول  ذاتييه  الأ�سا�سي  الفييرا�ييس  وال�سلطة( 
تييداعييت  الييعييمييلييييية. و�ييسييرعييان مييا  اإليييييه  �ستف�سي 
الفل�سطينية  التحرير  منّظمة  بيين  الييفييروقييات 

يف الذكرى 57 النطالقة الثورة الفل�سطينية:
ماهي م�سوؤولية منظمة التحرير اأمام ال�سعب الفل�سطيني املقاوم؟
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حـي الشـــيخ جــرّاح صــامد
 أمـــــام اعتداءات املســـتوطنني والــــمتطــــرفـــني

البحرين اإىل احلديث عن مواجهات 
الربملاين  املكتب  واإىل  جييّراح  لل�سيخ 
الذي اأقامه ع�سو الكني�ست بن غفر 
هناك قائًا: نحن ل�سنا بحاجة اإىل 
ا�ستفزازات توؤّدي اإىل اإ�سعال املنطقة 
وتطّرق  كما  �سيا�سية،  لأ�سباب  فقط 
وزييييير اخلييارجييييية ووزيييييير احلييكييوميية 
الإ�ييسييرائيييييلييي املييينييياوب يييائيير لبيييييد 
اأقامه بن غفر يف  اإىل املكتب الذي 
حييي ال�سيخ جيييّراح فييقييال: بيين غفر 
املكان، هو هنا  للدفاع عن  لي�س هنا 
لإ�سعال الأر�ييس، كما فعل يف املا�سي 
واتهمهم باأّنهم مع اأع�ساء الكني�ست 
"دولة  م�سلحة  �سد  يعملون  طبعاً 
الأميينييييية  الإ�ييسييرائيييييلييي  الحتال" 
واأن  والجيييتيييمييياعييييييية،  واليي�ييسيييييا�ييسييييية 
ي�سمح للدولة فقط ا�ستخدام العنف 

والقّوة.
ومن جهة اأخرى يت�ساعد التوّتر 
يف ال�سفة الغربية منذ العملية التي 
يف  �ييسييّبييان  ثيياثيية  ا�ست�سهاد  اإىل  اأّدت 
نابل�س ينتمون اإىل الذراع الع�سكرية 
ليييفيييتيييح، وهيييييييدم ميييينييييزل فييليي�ييسييطييييينييي 
تلميذهم  بقتل  املتهمن  اأحيييد  وهييو 
�سيلة  قرية  يف  وميبيتان"  "يهودا 
املكان  احلارثية يف جنن، وقد �سهد 
مواجهات عنيفة ا�ست�سهد فيها �ساب 
بنران  عمره  من  ع�سر  ال�سابعة  يف 

اجلنود الإ�سرائيلين.
كييل مييا يييجييري يف الييقييد�ييس ُيييراقييب 
بييي�يييسيييّدة يف قيييطييياع غيييييزة وبييياهيييتيييميييام، 
فييفييي اأيييييييار/ مييياييييو املييا�ييسييي فييياجييياأت 
ال�ستخبارات  الفل�سطينية  املقاومة 
الإ�سرائيلية ت�سامناً مع املقاومة يف 
واأر�سلت  ال�سريف،  القد�سي  احلييرم 
ر�ييسيياليية قييوييية مييفييعييميية بيياليي�ييسييواريييخ 
التي طالت عمق الكيان ال�سهيوين، 
اأّن ف�سائل  اعييتييربت  الييتييي  واأوهييامييه 
لها يف  املقاومة ل م�سلحة حقيقية 
الدخول يف مواجهة يف ذلك الوقت، 
خمتلفاً.  التفكر  كييان  غييزة  يف  لكن 
اإّن حييكييوميية  الييتييجييربيية،  وبييينييياء عييلييى 
مع  الييتييعييامييل  اإىل  ميي�ييسييطييرة  بينيت 
الييو�ييسييع بييحييذر كييبيير يف الأ�ييسييابيييييع 

مواجهة  اإىل  النيييزلق  ملنع  القادمة 
اخلطر  وكالعادة  اإ�سافية،  ع�سكرية 
يييياأتيييي مييين اليييقيييد�يييس وحتييييديييييداً من 
حماولت ت�سخيم املكون الديني يف 

التوترات.
يعي�س حالياً اأكر من /300/ األف 
م�ستوطن  اآلف  و/210/  فل�سطيني 
اإ�ييسييرائيييييلييي يف �ييسييرقييي الييقييد�ييس التي 
ال�سهيوين  الكيان  احتلتها ع�سابات 
وجييييي�ييسييه الييير�يييسيييميييي وال�ييسييتيييييطييان 
املييي�يييسييينيييود بييياجلييييييي�يييس و�يييسيييرطييية هيييذا 
الييكيييييان، وهيينييا قييامييت دعييييوات لوقف 
حي  يف  واملتواتر  القائم  العنف  هييذا 
الآن،  اإىل  �سهور  منذ  جيييّراح  ال�سيخ 
الفل�سطينية  ال�سلطة  اأدانيييييت  وقيييد 
فييتييح هيييذا املييكييتييب واعييتييربتييه خطوة 
ا�يييسيييتيييفيييزازيييية جليييير الأو�ييييييسيييييياع اإىل 
وحيييييّذرت ف�سائل  الييعيينييف،  مييربييعييات 
من  "اإ�سرائيل"  بيان  يف  املقاومة 
مغّبة ا�ستمرار التغّول يف حي ال�سيخ 
جييييييّراح، اأّميييييا مييكييتييب ممييثييل الحتيييياد 
عرب  فييقييال  فل�سطن  يف  الأوروبيييييييي 
تييوييير "اأّن هييذه املييمييار�ييسييات تيييوؤّدي 
تتوقف".  اأن  ويجب  العنف  لزيادة 
تقطن  اأمييتييار  ب�سعة  م�سافة  وعييلييى 
مييوؤّخييراً  اأ�سبحت  التي  �سامل  عائلة 
الإعييام  يف  فل�سطينية  عائلة  اأ�سهر 
التي  بيتها  ميين  اإخييائييهييا  طلب  بعد 
اأكيير من 60 عاماً، حن  ت�سكنه من 
قييالييت فاطمة ابيينيية الييي 73 عيياميياً ذات 
نا�سط  امل�سمدة جراء مواجهة  اليد 
نييتييوقييف عن  "مل  ييييهيييودي  ميييييينييي 
اأبيينيياء  نحن  حقنا،  �سبيل  يف  الييقييتييال 
املكان واأهل احلي احلقيقيون، ورغم 
هنا،  جحيم  يف  ونعي�س  ننام  ل  اأّنيينييا 
ن�ست�سلم".  وليين  نييتيينييازل  ليين  لكننا 
اجليييييل تلو  دائييميياً  �ييسييرّددهييا  مقولة 
مهما  �سعارنا  و�ستبقى   .... اجليييييل 
كيير عييدد اليي�ييسييهييداء.... الأر�ييييس لنا 

و�ستبقى.
*رئي�سة منرب فل�سطني الثقايف

     حييي ال�سيخ جيييراح، هييذا احلي 
القن�سليات  مبعظم  املييليييء  الييراقييي 
ومل  قييام  الدبلوما�سين،  وم�ساكن 
يقعد ب�سبب التهديد باإجاء عائات 
فييليي�ييسييطييييينييييية مييين ميينييازلييهييا ليي�ييسييالييح 
جييمييعيييييات ا�ييسييتيييييطييانييييية �ييسييهيييييونييييية، 
يف  الفل�سطينين  مئات  يييواجييه  كما 
نف�سه، كل  امل�سر  ال�سيخ جييراح  حي 
ر�سمياً  اإ�سرائيلياً  اإمعاناً  ليكون  هذا 
يف عييمييلييييية اأ�ييسييرليية وتييهييويييد املييدييينيية 

املقد�سة.
الإ�سرائيلين على  �سيطرة  اأثارت 
حيييي اليي�ييسيييييخ جييييراح غيي�ييسييب اليي�ييسييّبييان 
الييفييليي�ييسييطييييينييييين اليييديييين يييواجييهييون 
فقد  و�سجاعة.  ب�سرا�سة  الحييتييال 
جتّددت املواجهات يف احلي بن يهود 
جاوؤوا من الأحياء احلريدية وقاموا 
تقاطع  منطقة  يف  احلييجييارة  بر�سق 
الذين  الفل�سطينين  وبن  الفنادق، 
باحلجارة.  بر�سقهم  ذلييك  على  ردوا 
ال�سرطة  كبرة من  قييوات  وح�سرت 
بالعمل  تظاهرت  التي  الإ�سرائيلية 
قامت  لكنها  الطرفن،  تفريق  على 
بييييالعييييتييييداء عيييليييى الييفييليي�ييسييطييييينييييين 
واأوقييييعييييت اإ�يييسيييابيييات بييييينييهييم، وجيييرى 
تييوقيييييف �ستة ميينييهييم، وقييبييل ذليييك مت 
بتهمة  فل�سطينين  �سابن  توقيف 
اُعتقل  ال�سرطة، كما  مواجهة رجال 
والع�سرين  الثالثة  يف  مقد�سّي  �ساب 
مييين عيييميييره بييحييجيية ر�ييسييقييه �ييسييرطييييياً 
اأّدى  مييا  وهييو  بيياحلييجييارة،  اإ�سرائيلياً 

اإىل اإ�سابته يف راأ�سه.
ال�سيخ  املييواجييهييات يف حييي  وكييانييت 
جيييييّراح جتيييييّددت بييعييد اإحييييييراق ميينييزل 
هييائييليية بييو�ييسييفييايييف، ميين بييعييدهييا اأقيييام 
عيي�ييسييو الييكيينييييي�ييسييت اإيييتييمييار بييين غفر 
امليينييزل،  بييالييقييرب ميين  بييرملييانييييياً  مكتباً 
نا�سطن  بيياإخيياء  ال�سرطة  وقييامييت 
اإىل  جييياوؤوا  الإ�سرائيلي  اليمن  ميين 
امليييواجيييهيييات �سقط  املييكييتييب، وخيييييال 
تفاجئه  عليه من  واأُغييمييي  بن غفر 
بردة فعل الفل�سطينين وقتها، وكان 
رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية نفتايل 
اإىل  �ييسييفييره  قبيل  تييطييّرق  قييد  بينيت 

سحر الوهيبي*

وال�سلطة الفل�سطينية، ومرّد ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اأّن رئي�س 
يف  اأي�ساً  الأمييور  زمييام  ا�ستلم  عرفات  يا�سر  التحرير  منّظمة 
منح  املركزين  هذين  فتبّووؤ  النا�سئة.  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الييدورييين وال�سلطتن  بيين  انتقاله  اأكيييرب مييع  عييرفييات مييرونيية 
بح�سب ما راآه منا�سباً. لكّن التفريق بن الدورين وال�سلطتن 
لذلك،  نتيجة  م�ستحيلة.  �سبه  امل�ساءلة  وباتت  �سعباً  اأم�سى 
كييانييت املييوؤ�ييّسيي�ييسييتييان ذاتييهييمييا قييابييلييَتيين لييلييتييبييادل ب�سكٍل مييتييزايييد، 
متداخلة. خدمتها  اإىل  هدفتا  التي  املتمايزة  امل�سالح  وغدت 

التحرير  منّظمة  دييينييامييييية  انقلبت  الييزميين،  ميييرور  وميييع       
الييفييليي�ييسييطييييينييييية واليي�ييسييلييطيية الييفييليي�ييسييطييييينييييية، فيييغيييدت الأخيييييرة 
اأهييييييييّم ميييين مييينيييّظيييمييية اليييتيييحيييريييير عيييليييى الييييرغييييم ميييين طييابييعييهييا 
ال�سلطة  اإىل  وامليييييوارد  الأميييييوال  فييتييدّفييقييت  املييتيياأ�ييسييل.  امليييوؤقيييت 
الفل�سطينية،  الييتييحييرييير  ميينييّظييميية  عيين  عييو�ييسيياً  الفل�سطينية 
ال�سرعية  ملنح  �سوى  ُت�ستخدم  ل  باتت  متزايد  وب�سكل  التي 
التحرير  منّظمة  تييوّقييفييت  لييذلييك،  نتيجة  الت�سوية.  لعملية 
الييفييليي�ييسييطييييينييييية تيييدرييييجييييييياً عيييين اليييعيييميييل بيي�ييسييفييتييهييا املُييييييييرادة.

اإىل جييعييل حتييّدي  املييوؤ�ييسيي�ييسييتيين  بيين هيياتيين  الييدمييج      واأّدى 
لت�سميم  فتبعاً  ال�سعوبة.  يف  غيياييية  الإ�ييسييرائيييييلييي  الحييتييال 
نهاية  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  تخ�سع  "اأو�سلو"،  اتفاقيات 
نفوذه.  رهن  وهي  ال�سرائيلي  الحتال  �سيطرة  اإىل  املطاف 
على  الفل�سطينية  التحرير  منّظمة  تكون  اأن  ينبغي  ل  لكن 
القيادة  تت�ساطران  املوؤ�س�ستان  دامييت  ما  اأّنييه  بيد  النحو.  هذا 
نييفيي�ييسييهييا وتييقييعييان يف امليييقيييّر ذاتيييييه، يييخيي�ييسييع ميي�ييسييوؤولييو منّظمة 
التحرير الفل�سطينية لل�سغط الق�سري ذاته الذي يخ�سع له 
ا�ستقالية  الأمر  الفل�سطينية. ويعيق هذا  ال�سلطة  م�سوؤولو 
�ييسيينييع اليييييقيييييرارات الييفييليي�ييسييطييييينييييية وفييعييالييّيييتييهييا بيي�ييسييكييل كييبيير.

خــــــال�سة:
     من هنا؛ ينبغي اأن يكون الركيز يف الوقت الراهن على زيادة 
الو�سوح يف املوؤ�ّس�سات ال�سيا�سية املُن�ساأة اأ�سًا. ويبداأ هذا الأمر 
ال�سلطة  عن  الفل�سطينية  التحرير  منّظمة  ف�سل  خال  من 
امل�سوؤولن  منع  فينبغي  قيادتيهما.  من  بييدءاً  الفل�سطينية، 
املنّظمة  قيادي يف  تبّووؤ من�سب  املنّظمَتن من  اأّي من  �سمن 
املنف�سلة  الييقييرار  �سنع  عملية  ت�ساعد  اأن  وينبغي  الأخييييرى. 
مثايل،  وب�سكل  وم�سوؤولياتهما.  الهيئتن  اأدوار  تو�سيح  على 
يجدر مبنّظمة التحرير الفل�سطينية اأن تّتخذ مقّراً لها خارج 
ال�سرائيلي،  الحتال  تعجز حكومة  املحتّلة، حيث  الأرا�سي 
عن ال�سغط مبا�سرة على كبار م�سوؤوليها اأو عن ا�ستمالتهم، 
تن�سيقية.  لغايات  املحتّلة  الأرا�ييسييي  يف  لها  مكاتب  اإبييقيياء  مع 
الهيئتن  املتمايزة لكّل هيئة من  اإبييراز الأدوار  كذلك، ينبغي 
وتعين حدودها بو�سوح. وينبغي اأن ت�ستعيد منّظمة التحرير 
وامليي�ييسييروع  الييدبييلييومييا�ييسييييية  جميييال  يف  الأ�ييسييبييقييييية  الفل�سطينية 
الفل�سطينية يف  ال�سلطة  الوطني، مع و�سع احلدود حلوكمة 
الأرا�سي املحتلة. فعلى الفل�سطينين و�سركائهم الدولين اأن 
يعرفوا ما الواجبات التي على كّل هيئة القيام بها، وم�ساءلة 
اإ�ساح  اأن يكون  امل�سوؤولن لنجاحاتهم واإخفاقاتهم. وينبغي 
اأولييوييية  متثيًا  اأكيير  لتكون  الفل�سطينية  التحرير  منّظمة 
املزيد  الفل�سطينية  التحرير  منّظمة  �سيعطي  فهذا  كييربى. 
بدخول  الييراكييدة  املوؤ�ّس�سة  هييذه  تن�سيط  ويعيد  ال�سرعية  من 
عنا�سر جدد فيها. فاإن اخلييروج من امليياأزق الراهن ل بّد من 
خال  ميين  املوؤ�س�ستن؛  بيين  العاقة  هييذه  تغير  يف  البحث 
لرميم  النزيهة  بييالنييتييخييابييات  تتم  متثيلية  �سرعية  قيييييادة 
الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني وملنحه �سرعية وقّوة متجّددتن. 
الأ�سبقية يف جمال  الفل�سطينية  التحرير  وبا�ستعادة منّظمة 
الدبلوما�سية وامل�سروع الوطني الفل�سطيني املقاوم لاحتال.

ــيــا�ــصــي. ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاعـــي وبــــاحــــث �ــص ــمـ ــتـ *كــــاتــــب اجـ
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قييرار  بعد  وذلييك  االعييييراف،  م�سلوبة  للقرى 
قرى  بثالث  امل�سروط"  "االعراف  احلكومة 
ورخمة. َزنيية،  وخ�سم  عبدة،  وهييي  النقب،  يف 
 وعييليييييه، ييييدور احلييديييث عيين �سلب اأكييرب 
لفل�سطينيي  اململوكة  االأرا�ييسييي  من  احتياطي 
التي  االأرا�سي  ُت�سّكل )75%( من  والتي   1948
اأن  يتوقع  وعليه  النكبة.  بعد  مبلكيتهم  بقيت 
اقراح  على  قريبًا،  االحتالل  حكومة  ت�سادق 
يف  جييديييدة  ُم�ستعمرات  ع�سر  بيياإقيياميية  قيييرار 
هو  تهويدي،  خمطط  �سمن  النقب،  منطقة 
االأو�ييسييع يف اليي�ييسيينييوات االأخييييرية، يف اإطيييار يف 
كما  النقب".  "تطوير  بيييي   ي�سمى  ما  اإطييار 
يييتييزاميين مييع خمييطييط نقل  اأن  ميين املييفيير�ييص 
القواعد الع�سكرية جلي�ص االحتالل من منطقة 
امل�ستعمرات  تييوّفيير  واأن  اليينييقييب،  اإىل  املييركييز 
يف  النظاميني  لعائالت  �سكن  اأماكن  اجلديدة 
القواعد  يف  �سيعملون  الذين  االحتالل  جي�ص 
اقيياميية  ا�ييسييتييكييمييال  مييع  اليينييقييب  يف  الع�سكرية 
ت�سم نحو )1،500( وحدة  ع�سرة م�ستعمرات 
�سكنية، بينها "حريان" و"يتري" التي �سبق 
الهيكلية  اخلارطة  اإطييار  يف  عليها  �سودق  واأن 
اإقامتها  يتم  ولكن مل  النقب،  ملنطقة  اجلديدة 
م�ستعمرة  اإقيياميية  تتم  اأن  يفر�ص  كما  بييعييد، 
"ك�سيف". ا�سم  حتمل  توراتية(  )حريدية 
املتعاقبة،  االحتالل  حكومات  اأن  ويذكر 
اأكييرث  برحيل  يق�سي  خمطط  على  �سادقت 
من ثالثني األفًا من املواطنني العرب البدو عن 
بييي  يعرب  ما  وفق  النقب  منطقة  يف  اأرا�سيهم 
"جلنة  تو�سيات  لتطبيق  برافر"،  "خمطط 
غولدبرغ" ويق�سي بنقل اأكرث من ثالثني الف 
بها  تعرف  مل  التي  قراهم  من  عربي  مواطن 
"اإ�سرائيل" منذ قيامها وجتميعهم يف بلدات 
بدوية قائمة مثل قرى وبلدات : راهط وك�سيفة 
القرى  يف  النقب  عرب  ي�سكن  فيما  وحييورة... 
اإىل نحو  والتي ي�سل عددها  بها  غري املعرف 
اأربعني قرية ي�سكن فيها قرابة )75( األف ن�سمة.
وكييانييت �سلطات االحييتييالل قييد رّحييلييت يف 
النقب  عرب  من  االآالف  ع�سرات  ال�سبعينيات 

على ال�سبكة العنكبوتية، قبل فرٍة من الزمن، فيييي 
"للمرة االأوىل بعد مئات ال�سنوات من التنقل، من 
املتوقع واإجبار املواطنني يف منطقة النقب على تغيري 
الفل�سطينيني  العرب  يح�سل  اأن  ال�سكن،  مواقع 
ولكن  النقب".  يف  اأرا�سي  ملكية  على  البدو  من 
ال  االحييتييالل  دوليية  اأن  حقيقة  يخفي  العنوان  هييذا 
الأرا�سيهم  النقب  منطقة  مواطني  مبلكية  تعرف 
كما  عليها.  للم�ساومة  ا�ستعدادًا  اأبييدوا  حال  يف  اإال 
يت�سح من التقرير الذي جيء به موقف "يديعوت 
اأحرونوت" االإلكروين. واأ�سافت اأن هناك خمططًا 
لالعراف مبلكية عرب النقب لنحو 200 األف دومن 
دومن.  مليون   1.1 نحو  ميلكون  اأنهم  علمًا  فقط، 
كما جتدر االإ�سارة اإىل اأنه قد اأقيم يف النقب 
ي�سل  يهودية  )ُم�ستعمرة(  م�ستوطنة   112 نحو 
نحو  اإىل  منها  واحيييدة  كييل  يف  امل�ستوطنني  معدل 
االإحتالل  �سلطات  فاإن  املقابل،  ويف  �سخ�سًا،   350
ت�سعى اإىل تهجري نحو 45 قرية عربية ال يقل عدد 
�سخ�سًا.  1700 عن  منها  واحييدة  كل  يف  ال�سكان 
قامت  قد  االحتالل،  �سلطات  جرافات  وكانت 
تلك  املييرات،  ع�سرات  العراقيب(  )قرية  باقتالع 
عام  املحتلة  فل�سطني  عمق  داخييل  الواقعة  القرية 
1948، وحتديدًا �سمال مدينة بئر ال�سبع يف منطقة 
�سكانها،  ميين  ثالثمائة  نحو  اأخييلييت  كما  النقب، 
"ا�ستكمال  بحجة البناء دون ترخي�ص، ومن اجل 
جُت�ّسد  ممار�سات  يف  العمراين"...!،  التخطيط 
اأو�ييسييح  يف  الفل�سطيني  الييعييربييي  ال�سعب  ميياأ�ييسيياة 
فل�سطني  جييينيييوب  اليينييقييب  ميينييطييقيية  يف  �ييسييورهييا 
العربي  لل�سباب  واملالحقة  االعتقال  فمن  املحتلة. 
هيينيياك، ميييييرورًا بييهييدم املييينيييازل وتييدمييري الييقييرى 
االحتالل  جي�ص  ميي�ييسييادرة  اإىل  و�ييسييواًل  العربية، 
النقب. منطقة  يف  العربية  االأرا�سي  من  تبقى  ملا 
فلماذا جاءت تلك االإجراءات "االإ�سرائيلية" 
االأخييييييرية �ييسييد قيييريييية اليييعيييراقيييييييب، وهييييل كييانييت 
"التخطيط  بييي  عييالقيية  لييهييا  اإجييييييراءات  بالفعل 
اأم  االحييتييالل،  �سلطات  تييدعييي  كما  العمراين" 
اأنييهييا جييياءت يف �ييسييييياقييات مييعييروفيية ومييعييلييوميية يف 
عرب  �سد  املنتهجة  االحييتييالل  �سيا�سات  اإطيييار 
يف  وح�سرهم  ح�سرهم  الإعيييادة  والهادفة  النقب 
التهويد  خمطط  �سمن  حميييدودة  جغرافية  بقع 
عييام..؟  ب�سكل  النقب  ملنطقة  والييكييامييل  ال�سامل 
االحييتييالل  �سيا�سات  ليييييوؤكييد  ييياأتييي  اجلييييواب، 
على  ال�ساطع  والييدليييييل  النقب،  ملنطقة  بالن�سبة 
اقدمت  التي  االأخييرية  االإجييراءات  ذلك، جمموعة 
النقب  ملنطقة  بالن�سبة  االحييتييالل  قيييوات  عليها 
الفل�سطينية  العربية  الفعل  وردود  بها،  وامل�سا�ص 
االأخرية،  "االإ�سرائيلية"  االإجييراءات  مواجهة  يف 
من  الييفييعييل  وردود  اليينييقييب،  منطقة  م�ست  الييتييي 
االحتالل.  مواجهة  يف  الفل�سطيني  الداخل  اأبناء 

املحتلة عام  فل�سطني  النقب يف     منطقة 
ال�سراع  يف  االآن  االأبيييرز  العنوان  هي   ،1948
يييريييد احيييداث التهويد  اليييذي  مييع االحييتييالل، 
عملية  واإحيييييداث  اإيييياهيييا،  للمنطقة  الييكييامييل 
الوقت  نف�ص  ويف  النقب،  الأبناء  "تران�سفري" 
ت�سفها  التي  والبلدات  القرى  ع�سرات  جرف 
بها  املعرف"  "غري  بييي  االحييتييالل  م�سادر 
�سهام  حيث  "اإ�سرائيل"،  نظر  وجييهيية  ميين 
م�سادرة،  )تهويد،  املنطقة  ت�سرب  االحتالل 
طويلة،  �سنواٍت  منذ   ،).... م�ستعمرات  بناء 
فم�سروع  فقط.  االأخييرية  ال�سنوات  منذ  ولي�ص 
تلت  التي  ال�سنوات  منذ  قييدمي  النقب،  تهويد 
وتوا�سل   .1948 عييام  االأوىل  الييكييربى  النكبة 
النقب  منطقة  لتهويد  خمططها  "اإ�سرائيل" 
النقب،  وع�سكرة  جهة.  من  فل�سطينيته  وحمو 
من  جي�سها  مع�سكرات  �ستنقل  مبوجبه  والييذي 
قادم،  م�سروع  اجنيياز  على  وتعمل  ثانية،  جهة 
املنطقة خالل  يهودي يف  األف  بتوطني )300( 
يعتربه  خمطط  وهييو  املقبلة،  �سنوات  الع�سر 
و�سيا�سيون وحقوقيون تطهريًا عرقيًا  نا�سطون 
الفل�سطينيني.  الأرا�سي  احتياطي  الأكرب  و�سلبًا 
ولييينيييا كيييميييثيييال طييييييازج وراهيييييييين، قييرييية 
االحتالل،  �سلطات  هدمت  فقد  )العراقيب(، 
يف  االعيييييراف  م�سلوبة  )الييعييراقيييييب(  قييرييية 
التوايل منذ  الي197 على  منطقة النقب، للمرة 
على  العراء  يف  �سكانها  وتركت   ،2000 العام 
خيام  هييدم  وجيياء  القار�ص.  الييربد  من  الرغم 
العام  يف  مرة   14 املتوا�سعة،  العراقيب  اأهايل 
االأول/  كييانييون   20 يييوم  كييان  اآخييرهييا  املا�سي، 
دي�سمرب 2021، فيما اأعاد االأهايل ن�سبها من 
جديد كل مرة من اأخ�ساب وغطاء من النايلون 
ال�سيف  يف  اليي�ييسييديييد  احلييير  ميين  حلمايتهم 
والربد القار�ص يف ال�ستاء، وت�سديًا ملخططات 
اقتالعهم وتهجريهم من اأر�سهم، فيما توا�سل 
التابعة  ال�سرطية  "ييييواآف"  وحييدة  وتوا�سل 
امل�سوؤولة  النقب"  تطوير  "�سلطة  ت�سمى  ملا 
البلدات  يف  امليينييازل  هييدم  عمليات  تنفيذ  عن 
اأرا�سي  "دائرة  ت�سمى  وما  بالنقب،  العربية 
وا�ستطالع  الييعييراقيييييب  اقييتييحييام  اإ�سرائيل" 
وا�سلت  فيما  اأهيياليييييهييا،  م�ستفزة  اأو�ييسيياعييهييا 
على  الت�سييق  االأخييرية،  االآونيية  يف  ال�سلطات، 
خالل  من  وذلييك  النقب،  يف  العرب  املواطنني 
االأرا�سي  م�سادرة  ت�ستهدف  مداهمة  حمالت 
الزراعية  االأرا�ييسييي  امليينييازل وجتييريييف  وهييدم 
االأطيير�ييص  قييرييية  كييمييا ح�سل يف  وتيي�ييسييجييريهييا 
ببعيدة.  لي�ست  زمنية  فييرة  قبل  �ييسييعييوة،   –
حييوايل  اأبنائها  عييدد  عائلة   22 وت�سكن 
من  يعتا�سون  الييعييراقيييييب،  قييرييية  ن�سمة   800
اإذ  اليي�ييسييحييراوييية،  واليييزراعييية  املييوا�ييسييي  تربية 
املا�سي  الييقييرن  �سبعينيات  يف  ال�سكان  متكن 
من  دومنيييا   1250 مبلكية  حقهم  اإثييبييات  ميين 
وتدح�ص  االأر�يييص.  من  الييدومنييات  اآالف  اأ�سل 
هيييذه االإجييييييييراءات اليي�ييسييرطييييية واملييمييار�ييسييات 
االإ�سرائيلية  احلكومة  بيياأن  املزاعم  ال�سلطوية 
احلييالييييية تييتييجييه مليينييح تيي�ييسييهيييييالت وامييتيييييازات 

بييلييدات  �سبع  يف  واأ�ييسييكيينييتييهييم  ارا�ييسيييييهييم  ميين 
دفع  ما  وهييو  النقب  يف  لهم  خ�سي�سًا  اأقيمت 
القائم  للو�سع  للنظر  للنقب  الفل�سطينيني 
باعتباره نكبة ثانية، لكونه ينطوي على تهجري 
من  االآالف  وعيي�ييسييرات  قرية   )45( ُيييطييال  قييد 
ب�سكل  وي�سفي  النقب،  ابناء  الفل�سطينيني من 
نهائي ملكيتهم الأرا�سيهم. وهدم )22 ( قرية 
وبلدة، من اأ�سل )39( قرية وبلدة ال تعرف بها 
األف فل�سطيني،  ت�سعون  "اإ�سرائيل" ويقطنها 
مبلكيتهم. دومن  األييييف  مييائيية  عييلييى  واالإبيييقييياء 
"م�سادر  اأفييييييادت  اليي�ييسييييياق،  هييييذا  يف 
االعيييراف  قيييرار  اأن  اإ�سرائيلية"  �سحافية 
النقب، هي  االعييراف يف  بثالث قرى م�سلوبة 
عبدة، وخ�سم زنة، ورخمة، لن يعر�ص مل�سادقة 
املقبل،   2022/1/16 االأحيييد  يييوم  احلييكييوميية 
االجتماعي،  الييرفيياه  وزييير  بييني  خييالف  ب�سبب 
الداخلية،  ووزيييييرة  جييهيية،  ميين  كييوهييني،  مئري 
اإلكني،  زئيف  االإ�سكان،  ووزييير  �ساكيد،  اأييلت 
مبوافقة  االأخييريان  يطلبها  التي  ال�سروط  على 
الييبييداييية. الييقييرى يف  اإىل  لييالنييتييقييال  اليي�ييسييكييان 
النا�سطة  املدين  املجتمع  وتابعت جمعيات 
الييرفيياه  وزييييير  اإىل  ر�ييسيياليية  ويف  اليينييقييب،  يف 
"النقب  ملف  على  ي�سرف  الييذي  االجتماعي 
بتعديل  طالبته  االإ�سرائيلية"،  باحلكومة 
م�سلوبة  بالقرى  االعييراف  قييرار  م�سودة  بنود 
االعراف الثالثة : عبدة، وخ�سم زنة، ورخمة. 
وحذرت اجلمعيات يف الر�سالة من االإ�سقاطات 
بال�سيغة  بييالييقييرى  ليييالعيييراف  اخليييطيييرية 
اأ�سا�سية مع  بنود  اإىل ثالثة  املطروحة، م�سرية 
اأجل االعراف،  �سروط تعجيزية وخطرية من 
القرار.  ف�سل  اإىل  اأ�سال  يييوؤدي  قد  ما  ومنها 
برافر(  )خمطط  اإن  العملي،  الوقع  ويف 
ثالثني  نحو  ُيهّجر  التهويدي،  "االإ�سرائيلي" 
اأماكن  الداخل، من  فل�سطيني يف  األف مواطن 
م�ستهدفًا  الفقر".  "قيييرى  اإىل  �سكناهم 
عام  فل�سطني  ميين  املحتل  اجلييزء  يف  اجلميع 
1948. وحتت عنوان ُم�سلل جاءت به �سحيفة 
"يديعوت اأحرونوت االإ�سرائيلية" ويف موقعها 

علي بدوان/ كاتب فل�سطيني
النقب يف مواجهة خطر التهويد
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خييالييهييا لييلييتييعييبيير عييين وحييدتييهييم الييوطيينييييية 
ولييهييذا  الفل�سطيني.  الييوطيينييي  وانييتييمييائييهييم 
القمع  �سيا�سة  اتييبيياع  يف  اإ�سرائيل  �ست�ستمر 
العن�سري  والتمييز  والإرهيييياب  والعييتييقييال 
حمييياولييية ميينييهييا لإخييي�يييسييياع الييفييليي�ييسييطييييينييييين 
واإجيييبيييارهيييم تييالييييياً عييلييى الييرحيييييل واحييتييال 

اأر�سهم وعقاراتهم املتبقية بحوزتهم .
حماولت الأ�سرلة

املختلفة  موؤ�س�ساتها  عييرب  اإ�ييسييرائيييييل  �سعت 
جاهدة لطم�س الهوية الأ�سلية لفل�سطينيي 
وال�سرك�س  اليييدروز  جعل  فحاولت  الييداخييل، 
قوميات منف�سلة، وفر�ست عليهم اخلدمة 
الإليييزامييييييية يف اجلييييي�ييس الإ�ييسييرائيييييلييي منذ 
عيييام 1958، وحيياولييت الييتييفييريييق بيين الييعييرب 
امل�سيحين  وتق�سيم  وامل�سيحين،  امل�سلمن 
وامل�سلمن  وغييربييييية،  �ييسييرقييييية  طييوائييف  اإىل 
فل�سطينيو  مييّر  وقييد  خمتلفة.  مذاهب  اإىل 
فييرات بن عامي 1948  الييداخييل بثاث  يف 
-1948( الأوىل  الييفييرة  ومتيييييزت  و2021، 
الييعيي�ييسييكييري  احلييييكييييم  فييييييرة  وهييييييي   )1966
قانوناً   34 اإ�سرائيل  با�ست�سدار  الإ�سرائيلي، 
التي  تلك  �سواء  العربية،  الأرا�سي  مل�سادرة 
يف  الفل�سطينين  لاجئن  ملكيتها  تييعييود 
ال�ستات، اأو لأ�سحابها املوجودين يف اإ�سرائيل 

رغييم ميين ارتييفيياع عييددهييم ميين 151 األييفيياً عام 
املليون  ون�سف  مليون  ميين  اأكيير  اإىل   1948
نحو  ميثلون   ،  2021 عييام  حتى  فل�سطيني 
ع�سرين يف املائة من �سكان اإ�سرائيل، لكنهم 
ل ميلكون �سوى ثاثة يف املائة من الأرا�سي 
عام  الإ�سرائيلية  الدولة  عليها  اأقيمت  التي 
ا�ستثنائية  واإقليمية  دولية  1948 يف ظروف 

وبدعم من بريطانيا يف الدرجة الأوىل.
�سبل الدعم

يف ظل ما يتعر�س له فل�سطينيو الداخل من 
وم�سادرة  للمنازل  وهدم  وماحقة  اعتقال 
لييياأر�يييس، لبيييد ميين ال�ييسييتييمييرار يف تر�سيخ 
التي  الفل�سطيني  لل�سعب  الوطنية  الوحدة 
جتييلييت خييييال هييبيية الأقييي�يييسيييى ومييفيياعيييييلييهييا؛ 
هم  اليييداخيييل  فل�سطينيي  اأن  اعييتييبييار  عييلييى 
جيييزء رئييييي�ييسييي وهييييام مييين امليي�ييسييروع الييوطيينييي 
من  مييو�ييسييوره  يت�سكل  اليييذي  الفل�سطيني؛ 
فل�سطن  داخييل  الفل�سطيني  ال�سعب  وحييدة 
كما  والبعيدة،  القريبة  واملهاجر  التاريخية 
وتثبيت  �سمود  دعييم  يف  ال�ييسييتييمييرار  ينبغي 
جماهرية  بييحييراكييات  الييداخييل  فل�سطينيي 
ورفييع  وخييارجييهييا،  فل�سطن  داخيييل  ميدانية 
و�سائل  وا�ستخدام  و�سور  ويافطات  �سعارات 
توؤكد  وبلغات عديدة؛  الجتماعي  التوا�سل 

عن�سرية اإ�سرائيل اإزائهم .
ويقع على كاهل الأحزاب العربية يف الداخل 
ملواجهة  مت�سارع  ب�سكل  اللحمة  اإع���ادة 
الحتالل، وذلك عرب تغليب امل�سالح ال�سيقة 
البو�سلة  ل�سالح  الثانوية  والتناق�سات 
على  التاأكيد  ال�رضورة  وحتتم  احلقيقية؛ 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  الدوام 
عدد  يف  املنت�رضة  الفل�سطينية  وال�سفارات 
كبري يف دول العامل على الهوية الفل�سطينية 
الداخل ون�سالهم امل�رضوع �سد  لفل�سطينيي 
اإىل  والذهاب  الإ�رضائيلي؛  الأبرتهايد  نظام 
ملقا�ساة  ال�سعي  خ��الل  من  ذل��ك  من  اأبعد 
�سيا�ساتها  عن  الإ�رضائيلي  الحتالل  دول��ة 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  العن�رضية 
تقارير  وثمة  التاريخية،  فل�سطني  امتداد 
ملنظمات حقوقية دولية توثق لذلك وتعزز 
فل�سطينيي  اأن  القول  ويبقى   . التوجه  هذا 
مواجهة  يف  ال�سبار  اأ�سجار  ه��م  ال��داخ��ل 

الحتالل.

*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا

مراحل الكفاح الوطني
مراحل  بجميع  الداخل  فل�سطينيو  �سارك 
حركات  عرب  الفل�سطيني؛  الوطني  الكفاح 
خمتلفة، وكان من اأهم �سورها م�ساركتهم 
الأوىل  النيييتيييفيييا�يييسيييتييين  يف  لفيييييت  بيي�ييسييكييل 
واأخييييرا  2000؛  عيييام  والييثييانييييية   1987 عيييام 
مع  جنب  اإىل  جنباً  ح�سوراً  الأكييير  كييانييوا 
املقد�سين حلماية الأق�سى واأحياء القد�س 
والييطييرد  الييتييهييويييد  �سيا�سات  ميين  املختلفة 
مع  ذلييك  وتييرافييق  املمنهجة؛  الإ�سرائيلية 
مييدن  يف  حييا�ييسييدة  فل�سطينية  ميييظييياهيييرات 
النتماء  عيين  معربة  الفل�سطيني  الييداخييل 
دعمهم  خييال  ميين  الفل�سطينية،  للهوية 
الحتال  ل�سيا�سات  ورف�ساً  للمقد�سين 
اجلليل  يف  واملكان  الزمان  لتهويد  الرامية 
واليينييقييب واليييداخيييل املييحييتييل بييرمييتييه. الأمييير 
املظاهرات  تلك  اعتبار  اإ�سرائيل  دفع  الذي 
ت�سهده من  ر�سمت منحى جديدا مل  التي 
جنائية  واأفعال  �سغب  اأعمال  مبثابة  قبل؛ 
يعاقب عليها “القانون الإ�سرائيلي” غر 
ا�ستخدمت  لذلك  وتبعاً  اأ�ييسييًا،  ال�سرعي 
الأمنية،  والأجييهييزة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 
وخييا�ييسيية جييهيياز اليي�ييسييابيياك و�ييسييائييل العنف 
�يييسيييدهيييم؛ كيييميييا اعييتييقييلييت اإ�يييسيييرائيييييييل ميينييذ 
 )1550( الرم�سانية  الأقيي�ييسييى  هبة  بييداييية 
املييائيية  يف   )87( بييييينييهييم  مييين  فييليي�ييسييطييييينييييياً، 
ميين فئة اليي�ييسييبيياب، والييهييدف ميين ذلييك قتل 
الييداخييل  فل�سطينيي  ليييدى  املييقيياوميية  روح 
ميييييادييين  كييافيية  يف  وتهمي�سهم  واإرهيييابيييهيييم، 
بعد  قيي�ييسييرييياً  فيير�ييسييت عليهم  الييتييي  احلييييياة 
اإن�ساء اإ�سرائيل يف اخلام�س ع�سر من اأيار/
احلييكييومييات  اعيييتيييربت  حيييييث  1948؛  مييياييييو 
املتعاقبة جمرد وجود الأقلية  الإ�سرائيلية 
الييعييربييييية يف اأر�ييسييهييا خييطييراً وجيييوديييياً على 

اإ�سرائيل.
نتنياهو  حكومة  قبل  ميين  ذلييك  تعزز  وقييد 
جمدداً خا�سة بعد هبة الأق�سى الرم�سانية 
الييداخييل  لفل�سطينيي  الوا�سعة  وامليي�ييسيياركيية 

ال تــدعـــوا )إســـــرائيل( 
تســـــــتفرد بفلســــــطينيي الــــــداخــــل

�إىل  بالإ�شارة  ين�شون"  و�ل�شغار   .. "�لكبار ميوتون  �إ�رس�ئيلي  وزر�ء  رئي�س  �أول  بن غوريون  د�فيد  قال      
�ل�شعب �لفل�شطيني بعد نكبة عام 1948، لكن وحدة �ل�شعب �لفل�شطيني �لتي جتلت �أخري�ً خالل هبة �لأق�شى، 
�لفل�شطيني  �لوطن  حب  بالتو�تر  و�أحفادهم  �أبنائهم  �إىل  نقلو�  �ل�شن  فكبار  �لعن�رسية؛  �ملقولة  تلك  �أ�شقطت 
و�لنتماء له كهوية جامعة. وعلى �لرغم من مرور ثالثة و�شبعني عاماً على �لنكبة، بقيت فل�شطني و�لهوية �حلا�رس 
�لأكرب يف وجد�ن �لأجيال �لالحقة �لتي �متلكت نا�شية �لعلم و�ملعرفة على �متد�د فل�شطني �لتاريخية و�ملهاجر 

�لق�رسية؛ معلنة بد�ية �لن�رس على حمتل �غت�شب �أر�شهم و�شتت �شعبهم.

احلييا�ييسييرييين الييغييائييبيين الييذييين يييقييطيينييون يف 
قرى ومدن غر تلك التي طردوا منها.

جزء  يقطن  احل�سر،  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
من اأهايل قرية �سفورية يف ق�ساء النا�سرة 
قييرب قريتهم التي طييردوا منها عييام 1948، 
جمموع  ويقدر  اإليها،  العودة  من  ومُينعون 
عربي  األف   280 بنحو  الغائبن  احلا�سرين 
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  وتوالت  فل�سطيني. 
مل�سادرة مزيد من الأرا�سي العربية، وبلغت 
اآذار- مار�س 1976، حيث  اأوجها يف  امل�سادرة 
دومن  األييف   21 نحو  اإ�سرائيل  م�سادرة  متت 
مييين قييييرى �ييسييخيينيين وعييييرابيييية وغيييرهيييا من 
واملييثييلييث،  اجلييليييييل  يف  الفل�سطينية  الييقييرى 
الداخل  فل�سطينيو  قييام  ذلييك  خلفية  وعلى 
مار�س  اآذار/   30 يف  الأر�يييس  يييوم  بانتفا�سة 
1976، و�سقط خالها 6 �سهداء من القرى 
امليييذكيييورة، واأ�ييسييبييح هييذا اليييييوم يييوميياً وطنياً 
يف حييييييياة اليي�ييسييعييب الييفييليي�ييسييطييييينييي يف اأمييياكييين 
تواجده كافة، تتج�سد فيه الوحدة الوطنية 
الفل�سطينية دفاعاً عن عروبة الأر�س و�سد 

م�سادرتها من قبل املحتل الإ�سرائيلي.
ا�ييسييتييميير اجلييييي�ييس الإ�ييسييرائيييييلييي يف ميي�ييسييادرة 
الأرا�يييسيييي الييعييربييييية حتييت حييجييج و�ييسييرورات 
الأميييييين، وليييهيييذا فيييياإن الييفييليي�ييسييطييييينييييين، على 
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عام  �سباط   14 انتفا�سة  على  مييرت  عاماً  اأربييعييون 
ال�سوري  اجليييولن  يف  اأهييليينييا  اأعلنها  الييتييي   ،1982
فر�س  الحييتييال  �سلطات  قييرار  على  رداً  املحتل، 
على  "الإ�سرائيلية"  واجليينيي�ييسييييية  اليييقيييوانييين 
امليييواطييينييين، مييوؤكييدييين انييتييميياءهييم لييلييوطيين الأم. 
اإعيييان  عييقييب  اجلييييولن،  انتفا�سة  انطلقت  وقيييد 
الول  كييانييون   14 بييتيياريييخ  الإ�ييسييرائيييييلييي  الكني�ست 
"�سم اجلييييولن"، الييذي  ميين الييعييام 1981، قيييرار 
ت�سمن فر�س "الهوية ال�سرائيلية"، والتجنيد 
الجباري لل�سورين يف جي�س الحتال، ليربهن 
اأبييينييياء اجلييييييولن، حييييينييهييا، بييدمييائييهييم، انييتييميياءهييم 
ورفيي�ييسييهييم النيي�ييسيياخ عيين وطيينييهييم الأم �ييسييورييية.
لقد كان احتال اجلولن اأحد الأهداف الرئي�سة 
للعدوان الذي �سنه الكيان ال�سهيوين عام 1967، 
حيث احتل ما م�ساحته 1250 كم2، وفيه املنطقة 
املنزوعة ال�ساح وم�ساحتها نحو 100كم2. ويدخل 
يف امل�ساحة املحتلة هذه اأجزاء �سغرة من النهايات 
اجلنوبية الغربية ل�سل�سلة جبل ال�سيخ، حيث قال 
»اإن  العمل الإ�سرائيلي:   اآلون منّظر حزب  اإيغال 
اأهمية  ال�سيخ  جييبييل  ومليينييحييدر  اجلييييولن  له�سبة 
حيوية، ل من اأجل الدفاع عن م�ستوطنات وادي 
واإمنييا  فح�سب،  ال�سورية  الييرمييايييات  �سد  احلييوليية 
ال�ساملة  ال�سراتيجية  اإ�سرائيل  حلاجات  اأي�ساً 
يف الإ�يييسيييراف على اجلييييولن، فييهييذا الأمييير يتعلق 
وبالدفاع  ملياهنا،  الأ�سا�سية  امليييوارد  عن  بالدفاع 
عييين اجلييليييييل الأعيييليييى والأ�يييسيييفيييل، وبييياليييدفييياع عن 
الأعلى والأو�سط، ووادي احلولة وبحرة  الأردن 
بي�سان«  ووادي  بييهييا  املييحيييييطيية  واليييودييييان  طييربيييا 

حاييم  ال�سهيونية  احلركة  زعيم  وجهها  ر�سالة  ويف 
لييويييد جيييورج،  بييريييطييانيييييا  رئييييي�ييس وزراء  اإىل  واييييزمييين 
ع�سية انعقاد موؤمتر �سان رميو بتاريخ 1919/12/29 
البدء،  منذ  ال�سهيونية  املنظمة  »و�سعت  فيها:  قييال 
الوطن  لتحقيق  الأ�سا�سية  املطالب  الأدنييى من  احلد 
ال�سهيونين  اإن  للقول  داعييي  ول  اليهودي.  القومي 
لييين يييقييبييلييوا حتيييت اأي ظييييرف خييطيية �ييسييايييكيي�ييس- بيكو 
حييتييى كيياأ�ييسييا�ييس لييلييتييفيياو�ييس، لأن هيييذا اخليييط ل يق�سم 
التي  املياه  منابع  منها  ويقطع  التاريخية  فل�سطن 
من  اأكيير  يفعل  بل  فح�سب،  والليطاين  الأردن  تييزود 
اأجييود حقول  بع�س  القومي  الوطن  اإنييه يحرم  ذلييك، 
عليها  يعتمد  التي  وحيييوران  اجليييولن  يف  ال�ستيطان 
اإىل حد كبر«. وقد كرر الطلب ذاته  باأ�سره  امل�سروع 
دافيد بن غوريون يف ر�سالته التي وجهها با�سم احتاد 
يف  الييربيييطيياين  العمال  حييزب  اإىل  ال�سهيوين  العمل 
معاهدة  توقيع  مت   1920  /12/23 ويف   .1920 ني�سان 
بييين فييرنيي�ييسييا وبييريييطييانيييييا ُر�يييسيييميييت مبييوجييبييهييا حيييدود 
بييحييرتييا احلييوليية وطييربيييا.  اإليييييهييا  ييمييت  فل�سطن و�ييسُ
ومييين خيييال عيييييدوان حيييزييييران 1967 متييّكيين الييكيييييان 
املياه  ميي�ييسييادر  كييامييل  على  ال�سيطرة  ميين  ال�سهيوين 
واللبنانية  اليي�ييسييورييية  امليي�ييسييركيية  احلييييدود  منطقة  يف 
الحتال  �سلطات  وبيييداأت  والأردنييييية.  والفل�سطينية 
بتنفيذ م�ساريعها من خال �سركة »تاهل الإ�سرائيلية 
لييلييمييييياه« بييتييخييطيييييط ميي�ييسييروعييات ا�ييسييتييغييال املييييييياه يف 
الإ�سرائيلية  »ميييييكييوروت«  �ييسييركييه  وجيييياءت  اجلييييولن، 
لييلييمييييياه اأيييي�يييسييياً كيييي تيينييفييذ تييلييك امليي�ييسييروعييات ل�سالح 
اإىل فل�سطن  املياه  ال�ستيطان يف اجلييولن، ولتاأمن 
اأي  قييييراراً مبنع  اأ�ييسييدرت  كما  اجلييييولن،  ميين  املحتلة 

يف الذكرى األربعني النتفاضة الجوالن السوري املحتل
) ال بديل عن الجنسية العربية السورية(

مييواطيين ميين احلييفيير على عمق اأكييير  ميين /3 / اأمييتييار، 
املواطنن  حفر  اإمكانية  على  الق�ساء  نهائياً  مت  وهكذا 
ال�سورين لاآبار وا�ستثمار مياههم اجلوفية. وا�ستاأثرت 
�ييسييركييتييا املييييييياه الإ�ييسييرائيييييليييييتيين )تييياهيييل وميييييييكيييوروت( 
بكل  اجلييولن  يف  وال�سطحية  اجلوفية  املياه  با�ستغال 
اأ�سكالها. وجاء قرار �سم اجلولن يف �سياق ا�سراتيجية 
الحيييتيييال الييتييي تييعييتييرب اجلييييولن جييييزءاً ميين الأرا�يييسيييي 
الكيان  يف  الداخلية  للقوانن  اخلا�سعة  الفل�سطينية 
اإ�سرائيل  م�سروع  يف  ماحمه  ظهرت  وقييد  ال�سهيوين. 
اإ�ييسييرائيييييل هي  اأن م�ساحة  اأ�ييسييا�ييس  قييام على  اليييذي   2020
21501 كيييم2 وتيي�ييسييمييل ميي�ييسيياحيية اجلييييولن الييبيياقييييية حتت 
التقرير  بح�سب  وذليييك  كيييم2.   1154 وتييقييدر  الحييتييال 
ليييعيييام 2011  الييي�يييسييينيييوي  ال�يييسيييراتيييييييجيييي الإ�يييسيييرائيييييييليييي 
الإ�سرائيلي. القومي  الأميين  اأبحاث  معهد  عن  ال�سادر 
اأوىل خييطييوات الييرفيي�ييس الييغييا�ييسييب لأهييليينييا يف اجليييولن 
كييانييت متييزيييق وحيييرق هييوييية الييعييدو املييفييرو�ييسيية، ورميها 
حتييييت الأقييييييييييدام ميييييردديييييين "ل بيييدييييل ميييين اجليينيي�ييسييييية 
الييعييربييييية اليي�ييسييورييية ولييين نييتيينييازل عيين هويتنا اليي�ييسييورييية، 
باأر�سهم  متم�سكن  الإ�سرائيلية"،  الهوية  ول  واملنّية 
الييي�يييسيييوريييية، غييير اآبيييهييين �ييسيييييا�ييسيية حمييتييلييهييم الييغييا�ييسييب.
اأ�يييسيييقيييط اأهييييييل اجليييييييولن اليييييقيييييرار، فييعييقييب �ييسييتيية اأ�ييسييهيير 
مييييين النييييتييييفييييا�ييييسيييية، اأجييييييييييربت �يييسيييليييطيييات اليييييعيييييدو عيين 
الييييراجييييع عيييين فييير�يييس اجلييينييي�يييسييييييية، واألييييغييييت الييتييجيينيييييد 
املعتقلن  كيييل  �يييسيييراح  اإطييييياق  اإىل  اإ�ييسييافيية  الإجييييبيييياري، 
�يييسيييروط. دون  ديييييارهييييم  اإىل  واإعييييادتييييهييييم  الييي�يييسيييوريييين 
اإبييراز ا�سم ه�سبة اجلييولن يف بطاقة  واأهييم انت�سار كان 
الهوية التي يحملها مواطنو اجلولن حمل كيان العدو.
وانيييتيييهيييج  ييييتيييييييمييية،  �يييسيييبييياط   14 انيييتيييفيييا�يييسييية  تيييكييين  ومل 
اأبيييينيييياء اجليييييييولن الييي�يييسيييوري امليييحيييتيييل �ييسيييييا�ييسيية الييرفيي�ييس 
وال�يييييسيييييقييييياط، ليييكيييل حمييييياولييييية تيييهيييوييييد و�يييييسيييييم، حييييياول 
اليييييزائيييييف فييير�يييسيييه عييليييييهييم مييينيييذ عيييييام 1967. اليييكيييييييان 
اأب�سع  اجلييولن  اأبناء  على  ال�سرائيلي  الحتال  مار�س 
اليي�ييسيييييا�ييسييات الييتييعيي�ييسييفييييية، مييين تييدميير لييلييبيييييوت واقيياميية 
بدًل  "اإ�سرائيلية"  مناهج  وفر�س  عليها،  م�ستوطنات 
من ال�سورية، وم�سادرة الأرا�سي للمواطنن الغائبن، يف 
حماولة منه اأن ُير�سخهم ل�سيا�ساته، اإل اأن املوقف بقي 
هو هو، اجلولن اأر�س �سورية واأهلها مواطنون �سوريون.
وبعد 37 عاماً اأعاد اأهل اجلولن ال�سوري الكرة، م�سقطن 
الحتال،  قييوات  عليهم  فر�ستها  التي  "النتخابات" 
برف�سها رف�ساً قاطعاً، وا�سطرت �سلطات العدو لتعين 
اأ�ييسييخييا�ييس خييونيية حميي�ييسييوبيين عييليييييهييا بيي�ييسييبييب "فييييراغ" 
م�سعدة. قرية  يف  كما  الأوراق،  ميين  القيييراع  �سناديق 
وبيييعيييد ميي�ييسييى اأكيييييير ميييين نيي�ييسييف قيييييرن عيييليييى احيييتيييال 
على  عييامييا   40 عيين  يييزيييد  وميييا  لييلييجييولن،  "اإ�سرائيل" 
قييييييرار �ييسييمييهييا، مل تيينييجييح "اإ�ييييسييييرائيييييييييل" خييياليييهيييا، يف 
بالتخلي  عييليييييهييم  الييتيياأثيير  اأو  اجلييييييولن،  اأهيييييايل  اإقييينييياع 
عيييين هيييوييييتيييهيييم الييييتييييي مييييا زاليييييييت عيييينييييوان ميي�ييسييرتييهييم.
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ملوا�سلة العدوان على اليمن من اأجل حتقيق 
الغربية  ال�ييسييتييعييمييارييية  امليي�ييسييالييح والأطيييمييياع 
وب�سبب  عموماً.  العربي  والوطن  اليمن  يف 
على  ا�سراتيجي(  )اجليو–  اليمن  موقع 
امليياحيية  بييخييط  وحتكمها  املنطقة  م�ستوى 
الوا�سعة  واحلييدود  املندب،  باب  عرب م�سيق 
اجلغرايف  والتداخل  ال�سعودية  وبيين  بينها 
�ساحة  تعترب  اليمن  فاإن  بينهما،  وال�سكاين 
�ييسييراع مييركييزييية يف املييواجييهييات الإقييليييييمييييية.
لييقييد �ييسيين الييييعييييدوان اليي�ييسييعييودي الأمييريييكييي 
من  الآلف  مييئييات  اليمن  على  ال�سهيوين 
الغارات اجلوية والقذائف ال�ساروخية، التي 
اأودت بحياة الكثرين من الأبرياء، فارتقى 
اليي�ييسييهييداء واأُ�ييسيييييب اجلييرحييى وزهييقييت حياة 
الكثر من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ، اأمام 
واإ�سكات  بالنتقام  املتمثل  ال�سعودي  احلقد 
واأهوائهم  لرغباتهم  يخ�سع  مل  �سوت  كل 
ال�سيطانية، وتدمر البنى التحتية واملعامل 
حمفورة  �ستظل  التي  والتاريخية  الأثييرييية 
الأجيال.  اليمني على مر  ال�سعب  ذاكييرة  يف 
اليييعيييدوان على  مييين  الأول  امليي�ييسييتييفيييييد  ويييعييد 
اليييييميين وفييير�يييس الييتيي�ييسييورات ال�ييسييتييعييمييارييية 
الييذي  ال�سهيوين  الكيان  هييو  املنطقة  على 
حيوية  ا�سراتيجية  ثمار  يقطف  اأن  يريد 
الييقييومييي الإ�ييسييرائيييييلييي،  عييلييى �سعيد الأميييين 
العربية  الييدول  بع�س  مع  التعاون  وتعميق 
امليييتيييحييياليييفييية مييييع الييي�يييسيييعيييوديييية، حيييييييث يييجييد 
واحد مع هذا  اأنف�سهم يف خندق  ال�سهاينة 
احلييلييف ميين منطلق طييائييفييي مييذهييبييي. ويف 
الييوقييت ذاتييييه، ييي�ييسييعييون لأن تييتييورط اليييدول 
العربية يف م�ستنقع حروب داخلية، تبداأ ول 
الظروف  تتوفر  كييي  الأييييام،  قييادم  تنتهي يف 
يف اليينييهيياييية لييلييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين لييفيير�ييس 
جديد  ميين  ويييعيييييد  امليينييطييقيية،  عييلييى  هيمنته 
طييرح �ييسييعيياره الييقييدمي اجلييديييد بيياأنييه »واحيية 
الأمييييان يف غييابيية اخليييوف الييعييربييييية«. وذلييك 
توازنات  ل�سياغة  جديدة  ترتيبات  اإطييار  يف 
ي�سم  جديد  اإقليمي  لنظام  وفييقيياً  اإقليمية 
اأخييييرى،  اليي�ييسييهيييييوين ودوًل عييربييييية  الييكيييييان 
يف مييواجييهيية قيييوى املييقيياوميية وامليييحيييور الييذي 
تييقييوده اجلييمييهييورييية الإ�ييسييامييييية يف اإيييييران. 
ذلك اأن ال�سهاينة  يرون اأن اخلطر الكبر 
الذي يواجه امل�سروع ال�سهيوين يف املنطقة 
ت�سكل حتدياً  التي  النووية  اإيييران  يف  يكمن 
لي»الأمن القومي الإ�سرائيلي«،  ا�سراتيجياً 
الفل�سطيني  ال�سعب  نيي�ييسييال  تييوؤيييد  لكونها 
وكييفيياحييه الييطييويييل مييين اأجييييل نيييييل حييقييوقييه 
الييتيياريييخييييية، وتييدعييم املييقيياوميية �ييسييد الكيان 
ال�سهيوين وتدعو اإىل ت�سفيته من الوجود. 
بخطر  ال�سهيوين  الحييتييال  قييادة  وي�سعر 

وجهة النظر ال�سعودية، اإن اخ�ساع اليمن ميكن 
اأن يحقق لها رزمة متكاملة من الهداف تعزز 
اىل  وحتولها  وقدراتها،  مكا�سبها  خالها  من 
قوة اإقليمية ذات تاأثر على جمرى الأحداث يف 
املنطقة، على ح�ساب ال�سعب اليمني املظلوم مبا 
حلق به من دمار وجرائم اأزهقت اأرواحاً بريئة 
كييثييرة. ولييذلييك، فييياإن خيييروج اليمن ميين جمال 
اأن جيو�سيا�سية مينية  ال�سعودية يعني  ال�سيادة 
جديدة تت�سّكل خارج النفوذ التاريخي للمملكة. 
وبعد اأن كان امل�سر ال�سيا�سي اليمني يتقّرر يف 
الريا�س، اأ�سبح اليوم يف �سنعاء، وبيد اليمنين 
امل�سكلة  جييوهيير  يخت�سر  وهييييذا  �ييسييواهييم،  دون 
وال�سعودية  العدوان عموماً،  اإىل قوى  بالن�سبة 
على وجه اخل�سو�س. وبعد م�سي �سبع �سنوات، 
تبن الوقائع اأن العدوان على اليمن قدم مكا�سب 
كييثييرة لييلييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين، اليييرابيييح الييوحيييييد 
اأمييام  وا�سعاً  الباب  فتحت  التي  التداعيات  من 
قادة  بن  املتبادلة  بالزيارات  للقيام  ال�سهاينة، 
وتر�سيخ  ال�سعودية  وحييكييام  ال�سهيوين  الكيان 
اليييعييياقيييات واليييتيييعييياون امليي�ييسييرك بييييينييهييمييا، على 
ح�ساب امل�سلحة العربية عموماً. ذلك اأن احلرب 
على اليمن اأو اأي بلد عربي اآخر هي حرب على 
الع�سكرية  قدراتهم  ت�ستنزف  جميعهم،  العرب 
والقت�سادية وتهدد م�ستقبل ال�سعوب العربية، 
ول تخدم اإل امل�سالح الأمنية للكيان ال�سهيوين 
وحتييقييق اأهيييدافيييه ال�ييسييراتيييييجييييية يف امليينييطييقيية. 
عن  بييعيييييداً  اليي�ييسييهيييييوين  الييكيييييان  يييكيين  مل  اإذاً، 
امليي�ييسييهييد اليييييميينييي، لأن خمييطييطييي اليي�ييسيييييا�ييسيية يف 
اأن فر�س  يييعييلييمييون جيييييداً  اليي�ييسييهيييييوين  الييكيييييان 
اليمن  على  ال�ستعمارية  الغربية  الييتيي�ييسييورات 
اليييدول العربية،  الييقييوي على واقيييع  تيياأثييره  لييه 
العربي. ذلك  الن�سيج  ي�ساعد على متزيق  واأنييه 
اأن الييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين حييرييي�ييس عييلييى اإيييقيياظ 
كيييل ميييا مييين �يييسييياأنيييه اإ�يييسييياعييية ميييزييييد مييين اأجيييييواء 
املنطقة. دول  مكونات  بيين  والت�سعيد  التوتر 

      ييييواجيييه اليي�ييسييعييب اليييييميينييي الأبيييييي بييعييزة 
وكرامة، منذ �سبع �سنوات، العدوان الظامل 
وحتالفها  اليي�ييسييعييودييية  املييمييلييكيية  �سنته  اليييذي 
اآذار/مييار�ييس 2015،  اليمن يف  الإقليمي على 
بييدعييم مييين الييييوليييييات املييتييحييدة الأمييريييكييييية 
حتت ا�سم "عا�سفة احلزم" ، بهدف اإعادة 
ربه  عبد  ال�سابق  اليمني  الرئي�س  حكومة 
من�سور هادي اإىل ال�سلطة وفر�س ال�سروط 
اخلارجية على ال�سعب اليمني، وتدمر كل 
وامليييوقيييف، يف حميياوليية  الييييراأي  ميين يخالفها 
ليير�ييسييم ميي�ييسييتييقييبييل اليييييميين وتييقييرييير م�سر 
والأمريكية.  الغربية  الإرادة  وفق  اليمنين 
وقد خّلف العدوان مئات اآلف ال�سحايا من 
املييدنييييين والأبيييريييياء الييعييزل، و�ييسييرد ماين 
اآخرين، كما دمر البنية التحتية لليمن ون�سر 
املختلفة هناك. والأمرا�س  والفقر  املجاعة 
يييتييدهييور الييو�ييسييع يف اليييييميين يييوميياً بييعييد يييوم 
ال�سعودية  قبل  من  الغا�سم  العدوان  نتيجة 
والتحالف الذي تقوده على ال�سعب اليمني. 
هييييذا الييييعييييدوان الإجيييييراميييييي، اليييييذي يييقييارب 
بييخييطييورتييه الإبييييييادة اجلييميياعييييية، يييتييم دعمه 
يف  الأع�ساء  الييدول  من  جمموعة  قبل  من 
الحتييياد الأوروبيييييي الييذييين اأبييرمييوا �سفقات 
مييربييحيية لبيع اأ�ييسييلييحيية مبييئييات امليياييين من 
ال�سعودية.  تييقييوده  اليييذي  للتحالف  اليييييورو 
وا�سحة  بيانات  املتحدة  الأمم  قدمت  وقييد 
يف  للغاية  خطر  اإنيي�ييسيياين  و�ييسييع  اإىل  ت�سر 
اليييييميين: ثيياثيية اأربيييياع اليي�ييسييكييان بييحيياجيية اإىل 
امل�ساعدة الإن�سانية واحلماية. 60 باملئة من 
الييغييذاء.  يف  حيياد  نق�س  ميين  يعانون  ال�سكان 
باملئة  و50  اليي�ييسييكييان  ميين  بيياملييئيية   25 ويييعيياين 
ميين الأطيييفيييال ميين �ييسييوء الييتييغييذييية، ويييعيياين 
احليياد،  التغذية  �سوء  من  منهم  مليون   2.9
واأكر من 50 باملئة من ال�سكان ل يح�سلون 
الأ�سا�سية  ال�سحية  الرعاية  على  بانتظام 
اإىل  الآمييينييية.  اليي�ييسييرب  مييييياه  اأو  اليينييظييافيية  اأو 
املنتجات  و�سول  �سمان  اإىل  احلاجة  جانب 
الأ�ييسييا�ييسييييية مثل الييوقييود والييغييذاء والأدوييييية 
من  الييعييدوان،  ميين  املت�سررين  ال�سكان  اإىل 
ال�سروري و�سع حد ملعاناة ال�سعب اليمني. 
ال�سعودي  العدوان  ت�سبب  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
للباد،  التحتية  بالبنية  فادحة  خ�سائر  يف 
ودميييير امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات واملييييدار�ييييس وامليي�ييسييانييع. 
من  اليمن  يعاين   ، املتحدة  الأمم  وبح�سب 
اأ�ييسييد جميياعيية منذ اأكييير ميين 100 عيييام. كما 
�سيما  الييغييربييييية، ول  الييييدول  ميين  عيييدد  يتهم 
اليييولييييات املييتييحييدة وبييريييطييانيييييا، بييالييتييواطييوؤ 
ميييع الييييعييييدوان امليي�ييسييتييميير لأنيييهيييا تيييييزود نييظييام 
الريا�س باأ�سلحة ومعدات ع�سكرية متطورة 
ومييي�يييسييياعيييدات لييوجيي�ييسييتييييية وا�ييسييتييخييبيياراتييييية، 

الييذي  ال�سراتيجي  التحول  ظييل  يف  كبر 
الإقليمي  الواقع  ول�سيما  املنطقة،  ت�سهده 
امل�سطرب الذي يحيط بالكيان ال�سهيوين. 
واجتماعية  �سيا�سية  قيييوى  وجييييود  اأن  كييمييا 
تييتييعيياظييم قييوتييهييا يف اليييييميين، وتيييوؤييييد املييوقييف 
ال�سهيوين  لاحتال  الييرافيي�ييس  الإيييييراين 
معادية  �سعارات  وترفع  للمقاومة،  والداعم 
للكيان ال�سهيوين مثل تنظيم »اأن�سار اهلل«، 
يجعل قيييادة الحييتييال يف حيياليية ميين احلييذر 
والييقييلييق اليييدائيييم، كييمييا ييي�ييسيير اإييييهيييود يييعييري 
الثانية  الييقيينيياة  يف  العربية  اليي�ييسييوؤون  حملل 
»الإ�سرائيلية« اإذ يقول »اإن على اإ�سرائيل اأن 
اليمن،  الأحييداث يف  القلقن من  اأول  تكون 
نيي�ييسييخيية مينية  تييعييتييرب  اأنيي�ييسييار اهلل  فييحييركيية 
توجهات  بيين  ت�سابه  وثمة  اهلل«.  حييزب  ميين 
حيييزب اهلل يف لييبيينييان وتييوجييهييات اأنيي�ييسييار اهلل 
جتمعاتهم  يف  يييهييتييفييون  اليييذيييين  اليييييميين  يف 
حمور  يعزز  مما  لإ�سرائيل«،  »املييوت  دائييميياً: 
ال�سهيوين.  الحتال  مواجهة  يف  املقاومة 
يح�سل  ما  كل  ي�سعون  ال�سهاينة  اأن  ذلييك 
يف امليينييطييقيية يف �ييسييييياق اليي�ييسييراع ميييع اإييييييران، 
كل  ويييغييذي  يييدعييم  ال�سهيوين  الييكيييييان  واأن 
ويثر  التناق�سات،  يوؤجج  اأن  �ساأنه  من  ما 
اأجواء الت�سعيد والتوتر بن �سعوب املنطقة 
وهكذا  والثقافية.  الجتماعية  ومكوناتها 
جتد »اإ�سرائيل« نف�سها مرة اأخرى يف موقع 
املعتدلة« �سد  »الييدول  ت�سميه  واحييد مع ما 
مع  تقود  التي  ال�سعودية  وخ�سو�ساً  اإيييران، 
املييبييادرة لإنيي�ييسيياء قييوة تييدخييل ع�سكري  م�سر 
حماربة  املعلن  هدفها  الأو�ييسييط  ال�سرق  يف 
لييكيين هييدفييهييا احلييقيييييقييي �سيكون  الإرهييييييياب، 
واإن �سبب  امليينييطييقيية،  اإييييييران يف  �ييسييد حييلييفيياء 
اخلليج  ودول  لييليي�ييسييعييودييية  الييهييائييل  الت�سلح 
اإيييران. اأجييل مواجهة  هو قبل كل �سيء من 
بعيدة  ال�سعودية  تكن  مل  ذلييك،  اإىل  اإ�سافة 
عييين روؤيييييية الييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين يف ميييعييياداة 
اإييييييييران. فمن  اجلييمييهييورييية الإ�ييسييامييييية يف 

بعد �سبع �سنوات من احلرب الظاملة
ال�سعب اليمني والإرادة املتنامية يف مواجهة جرائم العدوان 

ابراهيم ابو ليل
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املوؤ�س�سات  داخيييل  للتفاعات  احلثيثة  املتابعة  اإن 
اليي�ييسيييييا�ييسييييية والأميينييييية والأكيييادميييييييية والإعييامييييية 
الإ�يييسيييرائيييييييلييييييية، تييظييهيير جيييييدًل وتيييخيييوفييياً حييقيييييقييييياً 
مييتيي�ييسييعيياً حييييول ميي�ييسييتييقييبييل )اإ�يييسيييرائيييييييل( واحليييركييية 
يف  قييامييت  قييد  )اإ�ييسييرائيييييل(  اأن  ومبيييا  ال�سهيونية. 
الأ�سا�س على الغت�ساب والإرهاب والعدوان، فهي 
ووجييودهييا،  م�سرها  عييلييى  وقييلييقيية  خييائييفيية  �ستظل 
حقوقه  واأخييييذت  اأر�ييسييه  �ييسييرقييت  ميين  اأن  لقناعتها 
ق�سر. اأم  الزمن  طال  و�سيعيدها  عنها  يتنازل  لن 
ال�سهيوين الييكيييييان  يف  ينه�س  الييداخييلييي  اليي�ييسييراع 
ياحظ املتتبع لل�سوؤون الإ�سرائيلية اأن ال�سهاينة 
بييياتيييوا ييييركيييزون عييلييى اليييعيييدو الييداخييلييي يف الييكيييييان 
اأن  املييتييابييع  يعتقد  الأوىل  ولييلييوهييليية  اليي�ييسييهيييييوين، 
الفل�سطينين  العرب  حول  فقط  يجري  احلديث 
بيياخلييط الأخيي�ييسيير، ولييكيين الكيان  داخيييل مييا ي�سمى 
اجلمهور  داخيييل  الداخلية  اخلييافييات  ميين  يخ�سى 
الإ�سرائيلين  من  كثراً  اإن  اإذ  نف�سه؛  الإ�سرائيلي 
باأن نظرية دافيد بن غوريون، الذي  باتوا يقرون 
هي  واحييدة  بوتقة  يف  ال�سهاينة  اليهود  �سهر  اأراد 
)الأمة الإ�سرائيلية(، ف�سلت ف�سًا ذريعاً. فاملجتمع 
الذين  اليهود  نف�سه بن  الإ�سرائيلي منق�سم على 
ا�سكناز  بيين  مييا  ال�سهيونية  احلييركيية  ا�ستجلبتهم 
بن  ال�سراع  يتاأجج  ذلييك  على  عيياوًة  و�سفاردمي، 
املت�سددين واملتزمتن. اليهود العلمانين واليهود 
وقد بلغ هذا ال�سراع ذروته يف حادثة اغتيال رئي�س 
احلييكييوميية الإ�ييسييرائيييييلييييية اليي�ييسييابييق اإ�ييسييحييق رابييين يف 
ت�سرين الأول عام 1995. وقد ك�سفت حادثة اغتيال 
رابن عن املناخ املتوتر داخل املجتمع الإ�سرائيلي. 
)اآمنون  الإ�سرائيلي  الكاتب  اأ�سدرها  درا�ييسيية  ويف 
رابيين،  اغتيال  وخلفيات  ظييروف  حييول  كابليوك( 
تيييييربز احلييييادثيييية امليييييذكيييييورة، بييياأنيييهيييا ميييوؤ�يييسييير جييلييي 
عييلييى املييرحييليية اخلييطييرة الييتييي و�ييسييلييتييهييا املييواجييهيية 
بييين الييتيييييارييين الييعييلييميياين واليييديييينيييي امليييتيييزميييت يف 
)اإ�سرائيل(، اإثر ال�سعود املذهل للتيارات اليهودية 
املييتييطييرفيية املييتييحييالييفيية ميييع اليييييميين الإ�ييسييرائيييييلييي.
العلماين  التيار  بن  وال�سراعات  التناق�سات  اإن 
والييتيييييار الييدييينييي املييتيي�ييسييدد، هييو اليييذي دفيييع )اإيييغييال 
عييميير( اإىل قييتييل رابيييين، فييقييد تييربييى قيياتييل رابييين، 
الأ�سولية،  املوؤ�س�سة احلاخامية  اأح�سان  عمر، يف 
وارتيييبيييط بييالييتيييييار الييقييومييي الييعيينيي�ييسييري الييرافيي�ييس 
مفاو�سات  يف  العربي،  للجانب  تنازل  اأي  لتقدمي 
الييكيياتييب )كييابييليييييوك( ت�سريح  الييتيي�ييسييوييية. وييييييورد 

عييميير اأميييييام املييحييكييميية يف تييربييير قييتييلييه ليييرابييين قييائييًا: 
وبييلييده، لإعطائه  �سعبه  يييفييرط يف  ميين  ))يييتييوجييب قتل 
لييياأجيييانيييب، لييييذا مييين اليييواجيييب اأن ميييييوت رابييييين، وقييد 
برمته((. اإ�سرائيل  �سعب  عيين  نيابة  العمل  بهذا  قمت 
وبعد انتفا�سة ومعركة �سيف القد�س التي جعلت العدو 
وو�سعت  والقلق،  واخلييوف  بالذعر  ي�ساب  الإ�سرائيلي 
جعلها  وحا�سم،  خطر  طييرق  مفرق  اأمييام  )اإ�سرائيل( 
تييتييجييرع الييهييزمييية مبييييييرارة، بييييداأ اليي�ييسييهيياييينيية يييطييرحييون 
الأ�سئلة الوجودية على م�سرهم وم�سر كيانهم، حيث 
�سيف  معركة  يف  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اأبناء  بدد 
و�سمود  اإرادة  بك�سر  الإ�سرائيلي  العدو  اأوهيييام  القد�س 
الييهييزمييية. عييلييى  )اإ�ييسييرائيييييل( ع�سية  واأن  اليي�ييسييعييب،  هيييذا 
وبيييهيييذا اليي�ييسييدد قييييال وزيييييير احليييييرب الإ�ييسييرائيييييلييي بني 
))اليي�ييسييرخ  الييقييد�ييس:  �سيف  عملية  على  تعليقاً  غانت�س 
الييداخييلييي يييهييددنييا، اإنيييه ل يييقييل خييطييراً عيين اليي�ييسييواريييخ 
املييعييركيية  ننت�سر يف  اأن  غييييزة، مميينييوع  مييين  تييطييلييق  الييتييي 
�سحيفة  وتعلق  الييبيييييت((.  يف  املييعييركيية  ونخ�سر  غييزة  يف 
قائلة:  الييقييد�ييس  �سيف  معركة  على  هيييييوم(  )ي�سرائيل 
))بييييينييمييا يييوا�ييسييل اجلييييي�ييس الإ�ييسييرائيييييلييي قيي�ييسييف غيييزة، 
يييبييدو اأن الييبيييييت الإ�ييسييرائيييييلييي ييينييهييار مييين اليييداخيييل((.
اجلامعة  يف  التاريخ  اأ�ستاذة  وايييزمييان(  )اأدليييييت  وهاهي 
الييعييربييية تييعييلييق عييلييى مييعييركيية �ييسيييييف الييقييد�ييس وتييقييول يف 
هييجييوم لذع عييلييى قييييادة اليييعيييدو الإ�يييسيييرائيييييييليييي: ))لييقييد 
خدعتمونا، اأنتم كذبة يا قادة اإ�سرائيل، اإ�سرائيل حترق 
اإ�ييسييرائيييييل كاملطر بل  كييافيية  و�ييسييواريييخ غييزة تنهمر على 

ميين هزمية  فاإ�سرائيل  وتييكييذبييون  تييكييذبييون  اإنييكييم  اأكييير. 
ي�سنعها  ب�سواريخ  غييزة  حييرب  هييذه هي   ... اإىل هزمية 
اهلل  حيييزب  مييع  حييربيياً  دخييليينييا  لييو  فكيف  الفل�سطينيون، 
اأقييول: نعم،  اأنا  الآن   ... الدقيقة واملتطورة  وال�سواريخ 
هييم عييلييى حييق اإ�ييسييرائيييييل اأوهيييين ميين بيييييت الييعيينييكييبييوت((.
اأن فيييقيييدان ثقة  ميييكيين اليييقيييول مييين اليي�ييسييييياق اليي�ييسييابييق 
حالة  ب�سبب  ييياأتييي  امل�سطنع،  بكيانهم  الإ�ييسييرائيييييلييييين 
والييذي  )اإ�سرائيل(،  يف  والجتماعي  ال�سيا�سي  الرهل 
يتبدى يف تراجع الأحزاب الكبرة التي قادت )اإ�سرائيل(، 
وامل�سكات  التاريخية،  القيادات  وغياب  العمل،  كحزب 
ذلك  اإىل  ي�ساف  الطائفية.  وال�سراعات  القت�سادية، 
ودميومتها،  با�ستمرارها  )اإ�ييسييرائيييييل(  حلفاء  ثقة  عييدم 
جمل�س  على  وزعييتييه  اليييذي  التقرير  ميين  ذلييك  ويت�سح 
عام  الأمريكية  املييركييزييية  ال�ستخبارات  وكيياليية  ال�سيوخ 
اإ�سرائيل خال 20  انهيار  الذي قالت فيه: ))اإن   2009
عاماً املقبلة اأمر حمتوم، لأن اأكر من مليوين اإ�سرائيلي 
جييواز  اأو  اخل�سراء  البطاقة  يحملون  األييف   500 بينهم 
ال�سفر، �سوف يتوجهون اإىل اأمريكا يف الي15 عاماً املقبلة، 
للعودة  ي�ستعدون  اإ�سرائيلي  األف  واأن نحو مليون و600 
والييغييرب((.  ال�سرقية  واأوروبييييا  رو�سيا  يف  اأوطييانييهييم  اإىل 
يت�سح مما تقدم اأن الكيان ال�سهيوين يعي�س اأزمة داخلية 
امل�سطنع  العن�سري  الكيان  بنيان هذا  م�ستفحلة، تهدد 
الإ�سرائيلي  فاجلمهور  املحتلة،  فل�سطن  اأر�يييس  فييوق 
يتفكك من  بيييداأ  الييعييامل  ميين  �ستى  بييقيياع  ميين  امل�ستجلب 
الداخل، بحيث ي�سبح م�ستقبل هذا الكيان يف مهب الريح.
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الأوىل". الييعيياملييييية  احليييييرب  �ييسييبييقييت  اليييتيييي 
الييرغييم من  يييحييدث، وعييلييى  ذليييك مل  اأّن  اإّل 
انييتيي�ييسييار اليييعيييداء لأمييريييكييا انييتيي�ييسيياراً وا�ييسييعيياً، 
مل تيييربز قيييوى عييظييمييى اأو جمييمييوعيية قييوى 
املتحدة،  الوليات  تتحّدى  مناف�سة  عظمى 
بن  الييييفييييارق  اأّن  اإىل  جيييزئييييييياً  ذلييييك  وبيييعيييد 
اأي مناف�سن  املييتييحييدة وقيييوة  الييوليييات  قييوة 
حمييتييمييليين لييهييا كييبييرة لييلييغيياييية، ميييع الييوقييت 
الييدور  بييهييذا  القيام  ميين  ال�سن  تتمكن  قييد 
وقييييد تيييكيييون رو�يييسيييييييا اأكييييير ميييييييًا ليييذليييك..
ميين هيييذا امليينييطييلييق اخييتييلييق بييايييدن ه�ستريا 
الييغييزو الييرو�ييسييي لأوكييرانيييييا بييياأي ثييميين، رّداً 
)الأميين  على  لاتفاق  بوتن  م�ساعي  على 
امل�سرك( ومنع خنق رو�سيا بحبال التو�ّسع، 
فهو اأي بايدن ياأمل الت�سحية باأوكرانيا جلر 
رو�سيا اإىل م�ستنقع حرب اأهلية، قد توؤّدي اإىل 
حتقيق ال�سراتيجية الأمريكية نحو قيادة 
اأوروبييا كاملة  العامل، وقد جنح بايدن بجر 
اإىل املربع الأمريكي كما جنح باإحياء حلف 
ال�سابقة. من  اأو�سع  جديدة  ب�سيغة  الناتو 
دخول  يف  تييردد  لن  رو�سيا  اأّن  الظن  اأغلب 
دونبا�س  اإليها يف  بايدن  يدفع  التي  احلييرب 
ت�سكل  التي  �سيا�ساته  خييال  من  غرها  اأو 
ولديها  الييرو�ييسييي،  القومي  ليياأميين  تييهييديييداً 
الأمريكية  ال�سراتيجية  مواجهة  خيارات 
الييواقييعيية على �سفيح  اأوكييرانيييييا  يتعّدى  مبييا 
يتحّكم  واليييذي  الرو�سي  الدونبا�س  حو�س 
اأّميييا  عيينييهييا،  رو�ييسيييييا  ف�سلته  اإذا  وجيييودهيييا  يف 
�سق  يف  الييبييايييدنييييية  اأميييرييييكييييييية  جنييحييت  اإذا 
يف  العامل"  "قيادة  عييلييى  الهيمنة  طييريييق 
التجربة  �ستعيد  اأّنييهييا  ريييب يف  فييا  رو�ييسيييييا، 
تييياييييوان. يف  اليي�ييسيين  ميييع  نف�سها  اليينيياجييحيية 
ليييكييين جيييييياءت اليييقيييمييية اليييرو�يييسييييييية اليي�ييسييييينييييية 
جيياءت  �سباط،  ميين  الييرابييع  يف  انعقدت  التي 
وبيانها  وم�سامينها  توقيتها  يف  ا�ستثنائية 
اخلييتييامييي، فكما عيييرّب الييرئييييي�ييس بييوتيين عن 
اأّن رو�ييسيييييا واليي�ييسيين متييييّران مبييرحييليية غر 
ميي�ييسييبييوقيية مييين اليي�ييسييداقيية واليييتيييعييياون يف كل 
املجالت دون �سقوف، ي�سر حجم ال�سفقات 
اإ�سافة  ال�ييسييراتيييييجييييية،  وطبعتها  املييوّقييعيية 
اإىل الييتيي�ييسييّور الييييذي قييّدمييتييه الييقييميية حييول 
العمل  يتم  اليييذي  العاملي  النظام  م�ستقبل 
بّلورة مع�سكر يف مقابل  اإىل  تر�سيخه،  على 
ي�سم  تييقييليييييدي  ا�ييسييتييعييميياري  غييربييي  مع�سكر 
لعبن ل ميثلون �سوى اأقّلية على م�ستوى 
املجتمع الدويل بح�سب و�سف البيان، واأغلب 
الظن اأّن هذا املع�سكر النا�سئ �سيكون جاذباً 
لأع�ساء جدد، �سواء كانوا يف ال�سرق الأو�سط 
الغربية،  الهيمنة  من  التخّل�س  اإىل  التّواق 

بييييينييمييا ييي�ييسييتييميير بييعيي�ييس الييياعيييبييين الييييذييييين ل 
اأقييلييييية عييلييى ميي�ييسييتييوى املجتمع  ميييثييلييون �ييسييوى 
معاجلة  يف  الأحيييادي  للنهج  بالت�سويق  الييدويل 
اأو  الييقييّوة  اإىل  الييلييجييوء  عييرب  الييدولييييية  الق�سايا 
منتهكن  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 
حيييقيييوق تيييليييك اليييييييدول وميي�ييسيياحلييهييا امليي�ييسييروعيية 
وميييثيييريييين اليييقييياقيييل واخلييييافييييات ميييا يييعييرقييل 
الدويل".  للمجتمع  حتييّد  يف  الب�سرية  تييطييّور 
املتحدة  الييوليييات  اإىل  وا�سحة  اإ�ييسييارة  هييذا  ويف 
القطبية. الأحييادييية  على  يرتكز  الييذي  ونهجها 
ويييعييقييد الييكييثيير مييين الييبيياحييثيين يف اليييولييييات 
املييتييحييدة امليييقيييارنيييات بييين ميييا حيي�ييسييل يف الييداخييل 
الأمييييريييييكييييي والييييعييييوامييييل اليييتيييي رافييييقييييت الييعييقييد 
ولعّل  ال�سوفييتي،  الحتييياد  حييييياة  ميين  الأخييير 
اأكييييير هييييذه امليييقيييارنيييات تييتييمييحييور حييييول الأزمييييية 
الييقيييييادييية اليييتيييي تييعييانيييييهييا الييييوليييييات املييتييحييدة.
ــار  ــ ــي ــ ــه ــ ان اأّن  هــــــــذا  ـــي  يـــعـــيـــن هــــــل 
ــات و�ــصــيــكــًا؟ ــ ــدة بـ ــحـ ــتـ ــات املـ ــ ــوليـ ــ الـ
الأمريكي نظرية  النهيار  يبدو  اليوم ل  لغاية 
قابلة للتحّقق ب�سرعة كما يعتقد البع�س، ولكن 
يف املح�سلة ميكننا اأن نوؤّكد ما قاله الفيل�سوف 
نتائج  على  تعليقاً  اأخييرى  الك�سندر دوغيين مرة 
بالتاأكيد  "امل�ستقبل  ال�سينية  الرو�سية  القمة 
ُولد". قد  جديد  فعامل  القطبية..  للتعددية 

اأو  اليييييقيييييرييييييب  الأفييييييييييييق  يف  ثييييميييية  هييييييل      
امليييتيييو�يييسيييط مييياميييح تييي�يييسيييّكيييل عيييييامل جيييدييييد، 
عييييامل  اأو  اأحييييييياديييييييية،  قيييطيييبييييييية  بيييييا  عيييييييامل 
اأو عيييامل اليياقييطييبييييية؟ مييتييعييّدد الأقييييطيييياب، 
ولكن  الأقييطيياب،  بييداأ متعّدد  املا�سي  الييقييرن 
اليينييزاعييات  ميين  وعيييدد  بعد حييربيين عامليتن 
احلرب  انتهاء  ومع  القطبية،  ثنائي  اأ�سبح 
دخل  ال�سوفييتي،  الحتييياد  وانهيار  الييبيياردة 
القطبية  الأحييادييية  مرحلة  العاملي  النظام 
)الأميييرييييكييييييية(. اأّميييييا اليييييييوم فيييييمييكيين الييقييول 
اأّن اليينييفييوذ الييعيياملييي مييييوّزع وميي�ييسييّتييت، الأمييير 
اليييييذي ييي�ييسييّكييل اإىل حيييد ميييا بيييدايييية املييرحييليية 
تيييعيييدد الأقييييطيييياب،  اأو مييرحييليية  اليياقييطييبييييية 
التعّدد  هييذا  اأو  القطبية  هييذه  متييتيياز  حيث 
املوؤّثرين  الاعبن  بييربوز عدد متزايد من 
دولييييييياً )واإقييليييييمييييياً(، مييثييل اليي�ييسيين ورو�ييسيييييا 
والحتاد الأوروبي واليابان والهند، وراءهم 
الثانية  الدرجة  من  اإقليمية  قوى  مبا�سرة 
مييثييل اإيييييييران وتييركيييييا والأرجييينيييتييين ..اليييييخ.
الييتييي زادت من  بييالييعييومليية  املييرحييليية  وتييتيي�ييسييم 
للحدود  الييعييابييرة  التدفقات  واأهييمييييية  حجم 
التدفئة،  وغييازات  الإلكروين،  الربيد  مثل 
والييفييرو�ييسييات، وتييعيياظييم قييييدرات اليي�ييسييركييات 
ال�سبكات  للنفط، وخمتلف �سروب  امل�سدرة 
الإرهييييابييييييييية، كيييل هييييذه اليييعيييواميييل تيييقيييود اإىل 
طيياحييونيية اليياقييطييبييييية، وهيييييذه الييطيياحييونيية 
بدورها تقود اإىل الفو�سى العاملية الراهنة، 
كييمييا هيييو الأمييييير حييا�ييسييل عييلييى �ييسييبيييييل املييثييال 
ويف  )اأوكيييرانيييييييا(  اأوروبييييييا  �ييسييرق  يف  للح�سر 
ال�سرق الو�سط واإفريقيا وال�سرق الآ�سيوي.
فقد  القطبية  بييالأحييادييية  يتعّلق  فيما  اأّميييا 
كيييان الييكيياتييب الأمييريييكييي تيي�ييسييارلييز كييراومنيير 
يعي عندما كتب منذ حوايل  على حق مما 
ت�سهبة  اأطييلييق عليه  مييا  الييزميين  ميين  عقدين 
ذلييك  يف  القطبية".  الأحييييادييييية  "حلظة 
حقيقية،  الأمريكية  الهيمنة  كانت  الوقت 
اإىل  ع�سر  خم�سة  حييوايل  اإّل  تييدم  مل  لكنها 
عيي�ييسييرون �ييسيينيية، فييكييانييت حلييظيية ميين الييزاوييية 
الواقعية  النظرية  تنباأت  وقييد  التاريخية، 
وبزوغ  القطبية  الأحادية  بنهاية  التقليدية 
الأقييطيياب، ووفقاً لجتاه  عييامل متعّدد  فجر 
عندما  العظمي  الييقييوى  فييياإّن  هييذا،  التفكر 
الت�سّرف  تعتاد  اأو  عظمى،  كقوى  تت�سّرف 
بييهييذا اليي�ييسييكييل، تييثيير ميينييافيي�ييسيية مييين اآخييرييين 
"ل  اأي�ساً:  وكتب  يكرهونها،  اأو  يخ�سونها 
يف  �ييسييتيياأتييي  القطبية  الييتييعييددييية  اأّن  يف  �ييسييك 
اأكر �سوف تن�ساأ  اأو  النهاية، رمبا بعد جيل 
قوى عظمى توازي الوليات املتحدة، ويكون 
العامل بنيوياً، �سبيه مبا كان عليه يف احلقبة 

اأم من  الاتينية،  اأمريكا  دول  بع�س  اأم من 
ال�سيني  النفوذ  تو�ّسع  حيث  اأفريقيا،  دول 
كييمييا الييرو�ييسييي، ولييكيين بييدرجيية اأقييييل. لييكيين ل 
يجب اخللط بن طبعة هذا املع�سكر النا�سئ 
وما كان عليه املع�سكر ال�سراكي اإّبان حقبة 
العاقات  فدينامية  ال�سوفييتي،  الحتييياد 
الييعيياملييييية  الييي�يييسيييوؤون  اإدارة  وبيينييييية  اليييدولييييييية 
ركيزتن  من  تنبثق  املع�سكر  لهذا  احلاكمة 
اأ�ييسييا�ييسيييييتيين: تييعييّددييية الأقيييطييياب واحييييرام 
خ�سو�سية كل �سعب يف تقرير �سكل نظامه 
منا�سباً. ييييراه  مبييا  والقييتيي�ييسييادي  ال�سيا�سي 
الييهيييييكييلييييية  ورو�يييسيييييييا  الييي�يييسييين  �يييسيييّييييدت  اإذاً 
ملييعيي�ييسييكيير نيييا�يييسيييئ وواعيييييييييد، وتيييبيييقيييى اليييعيييربة 
يف حيي�ييسيين الييتييطييبيييييق، وليييكييين اليييتيييفييياوؤل هو 
الك�سندر  الفيل�سوف  خل�س  فقد  الييغييالييب، 
دوغيييين نييتييائييج الييقييميية اليي�ييسييييينييييية الييرو�ييسييييية 
للتعددية  بييالييتيياأكيييييد  "امل�ستقبل  بييالييقييول: 
اليييقيييطيييبييييييية.. فييييعييييامل جييييديييييد قييييد ُوليييييييد".
العامل  "مير  الييبيييييان  جيياء يف مقدمة  وقييد 
فالب�سرية  الأهمية،  بالغة  مبتغرات  اليوم 
ال�سريع  التقّدم  من  جديدة  مرحلة  تدخل 
والتحّولت العميقة، ونرى هذه الظواهر يف 
التعددية القطبية، وعوملة القت�ساد، وحلول 
ع�سر املجتمع املعلوماتي، ي�سهد العامل زيادة 
الييدول  بيين  والتكامل  الييرابييط  م�ستوى  يف 
وتوجهها لإعادة توزيع القوة حول العامل".
وي�سر البيان اإىل زيادة التحدّيات واملخاطر 
والإقليمي،  اليييدويل  امل�ستوى  على  الأمنية 

الأحادية القطبية يف اللحظة ال�سوفييتية
وعامل جديد .. ُولد
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     يعد التطبيع الثقايف اأخطر جبهات 
عن  التخلي  من  ابتداء  خطورة  التطبيع 
والراثي  الثقايف  املخزون  يحتويه  ما  كل 
لهذا  ال�سماح  اإىل  اأعييييداء،  وي�سنفهم 
الفكر ال�سهيوين العن�سري الذي ا�ستباح 
الدماء و�سرد االأبرياء بالتمدد واالنت�سار. 
ال�سهيونية  الدعوات  هذه  فاإن  هنا  ومن 
الثقايف  التطبيع  اجنيياز  يف  الت�سريع  اإىل 
مع العامل العربي واالإ�سالمي ي�سكل اليوم 
والقيم  العربي  للعقل  حتد  عملية  اأكييرب 
العربية  ال�سخ�سية  يكون  الذي  وللراث 
اأبعاد  يييدركييون  فال�سهاينة  االإ�سالمية. 
احراز  اأن  جيدا  ويعرفون  التطبيع  فكرة 
يعزز  امنا  الثقايف،  املجال  على  تقدم  اأي 
ال�سيا�سية  املجاالت  باقي  على  التحرك 
وهييي جميعها  واالأميينييييية،  واالقييتيي�ييسييادييية 
التو�سعي. ال�سهيوين  املخطط  تييخييدم 
وهناك العديد من احلجج والتربيرات 
وتزيني  لتجميل  املطبعون  ي�سوغها  التي 
والفنانني  املثقفني  بني  التوا�سل  عملية 
واالأكييادمييييييني الييعييرب واالإ�ييسييرائيييييليييييني، 
الثقايف  التطبيع  مبقاومة  نييودي  فكلما 
تدعوا  �سعارات  الإطييالق  البع�ص  انييربى 
للتقارب مع العدو. واأن دعوة االإ�سرائيلي 
العامل  اإىل  ر�سالة  تر�سل  معه،  واجللو�ص 
قوات  بني  تف�سل  �سعوبنا  اإن  توؤكد  كله 
االحتالل االإ�سرائيلي الذي قتلها وهجرها 
والثقافية  اجلييامييعييييية  مييوؤ�ييسيي�ييسيياتييه  وبيييني 
والطبية. وبالرغم من اأن جامعات الكيان 
ال�سهيوين ت�ساهم مع االحتالل يف القمع 
من خالل اأمور عديدة اأكرثها مبا�سرة هو 
دعم املخطط االإ�سرائيلي ع�سكريا واأمنيا. 
فمعهد تخنيون التقني طور اأنظمة قتالية 
العاملني  الطالب  من  ن�سبة  اأكرب  وي�سم 
االحتاللية  الييقييوات  تييلييك  احييتييييياطييي  يف 
الدموية، ف�سال عن مهند�سني معماريني 
القد�ص  العن�سري يف  الف�سل  بنوا جدار 
وقطعوا اأو�سالها، يف حني �سممت جامعة 
معهد  وت�سم  االأ�سلحة  ع�سرات  ابيب  تل 
نظرية  �ساحب  القومي  االأميين  درا�ييسييات 
تدمري  اإىل  الداعية  املتوازنة  غري  القوة 

املعاناة  اأنواع  اأ�سد  وانزال  التحتية  البنية 
اأيييدت  كما  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق 
"الر�سا�ص  اإنيييزال  عملية  حيفا  جامعة 
اأما   2009-2008 غزة  �سد  امل�سبوب" 
و�سع  الييذي  هييو  فيها  اجلغرافيا  اأ�ستاذ 
�ساحب  وهييو  العن�سري  اجليييدار  فييكييرة 
مقولة اإذا اأردنا اأن نبقى على قيد احلياة 
اليوم  طوال  ونقتل  ونقتل  نقتل  اأن  فعلينا 
وكل يوم(. كما اأن هذه اجلامعات نف�سها 
يف  امليي�ييسيياركيية  الع�سكرية  املييحيياكييم  تيييزود 
جرمية قمع ال�سعب الفل�سطيني بخريجي 
فت�سم  الطبية  املوؤ�س�سات  اأمييا  القانون، 
تعذيب  على  ي�سرفون  ا�سرائيليني  اأطباء 
االأ�يييسيييرى يف �ييسييجييون االحيييتيييالل وذليييك 
الرئي�ص  بال�سار  يييوران  الدكتور  بح�سب 
االإ�سرائيلية. الطبية  للجمعية  ال�سابق 
يرى املطبعون فنيا ويربرون تطبيعهم 
الفل�سطينية  الروايتني  يعر�سون  باأنهم 
دون  باأمانه  ويعر�سونهما  واالإ�سرائيلية 
الفنان  اأن  يييرون  كما  روايييية،  الأي  حتيز 
فاحلرية  اأ�ساليبه  عن  ي�ساأل  اأن  يجب  ال 
اأ�ييسييا�ييص عييمييلييه. تييقييول احلييقيييييقيية ويييقييول 
الروايتني  ملقارنة  جمييال  ال  اأنيييه  املنطق 
والييثييورة  بالعدالة  امل�سبعة  الفل�سطينية 
والن�سال والتم�سك باالأر�ص، واالإ�سرائيلية 
والتهجري،  والقتل  الظلم  على  القائمة 
فال ميكن التعامل مع الغزاة معاملة الند 
بالند وال ميكن القبول مبن يفر�ص نف�سه 
كدولة رائدة وقائدة يف املنطقة. اأما فيما 
فالفنان  الفنان  وحييرييية  باأ�سلوب  يتعلق 
ان  خا�سة  ي�ساأل  اأن  ينبغي  من  اأكييرث  هو 

الأن  العدو  الفني مع  للتطبيع  االأمر  تعر�ص 
اأن يتحمل م�سوؤولية اجتماعية  على الفنان 
ال�سعوب،  ميي�ييسييوؤوليييييات  تييفييوق  و�سيا�سية 
اإىل  الوقوف  العربي  واملثقف  الفنان  وعلى 
اأن  ميكن  ممييا  حلمايتها  ال�سعوب  جانب 
اأفكار قد ت�سلب منها حريتها  تتاأثر به من 
ييياأخييذوا  اأن  وعليهم  وثقافتها،  وتييراثييهييا 
لهم  فيكون  املواجهة،  يف  املييبييادرة  بزمام 
اأن  املطبعون  ويرى   . الفعل  رد  بدل  الفعل 
العاملية  املوؤمترات  واأن  كبرية  قرية  العامل 
يطرحون  وهنا  اإ�سرائيليني  ت�سم  حتديدا 
ننقطع  اأن  تريدوننا  هل  اخلبيث  �سوؤالهم 
عيين الييعييامل والييتييكيينييولييوجيييييا والييتييطييور؟؟
للمثقفني  ميكن  ب�ساطة  وبييكييل  ولييكيين 
غييالييبييييية  اإىل  الييييذهيييياب  واالأكييييادمييييييييييني 
املوؤمترات العاملية ب�سروط يحتمها الواجب 
من  التاأكد  اإىل  اإ�سافة  والوطني  االإن�ساين 
اأن املوؤمتر غري حا�سل على حتويل اأو رعاية 
من �سفارة االحتالل االإ�سرائيلية اأو من اأي 
كانت  ر�سمية  اأخييرى  اإ�سرائيلية  موؤ�س�سة 
ثقافته  يحرم  عندما  فاملثقف  خا�سة.  اأو 
خالفاته  ي�سع  اأن  يرف�ص  وعروبته  ووطنه 
جانبا  ال�سهيوين  الييعييدو  مييع  ال�سيا�سية 
والثقافة  الفن  عييزل  الأن  حجة  اأييية  حتييت 
اأجل  العدو من  يريده  ما  ال�سيا�سة هو  عن 
تغليف احتالله بورق علمي وح�ساري ملاع .  
احلديبية  �سلح  بني  املطبعون  يقارن 
وبني فكرة التطبيع فريون يف ال�سلح خطوة 
بدائية نبوية للتطبيع مع الكيان اال�سرائيلي. 
ان �سلح احلديبية هو هدنة بني عدوين وال 
والتطبيع  ال�سالم  باإقامة  مقارنته  ميكن 

وي�سرد  االأر�ييص  يغت�سب  مييازال  عدو  مع 
اأهلها، فال�سالم والتطبيع يف هذه احلالة 
العدو،  ب�سروط  وقييبييول  ا�ست�سالم  هما 
الهدنة  تقبل  حني  يف  مقبول  غري  وهييذا 
بالعدة  ودعمها  اجليو�ص  تهيئة  الإعيييادة 
وال�سالح. لقد كان �سلح احلديبية اتفاق 
ووحيييدهيييا ومل ميييكيين منها  االأميييية  جييمييع 
االأميية،  قائد  عقده  اتفاق  وهييو  اأعدائها 
عقد  املنفردة  االتفاقات  فرطت  حني  يف 
اأعدائها  وقييوت  �سوكتها  واأ�سعفت  االأميية 
من  الفتاك  ال�سهيونية  �سرطان  ومكنت 
وفكرها.  وتراثها  عقيدتها  على  التجروؤ 
ال ينبغي للمرء بح�سب فكرة التطبيع 
اأن يكون �سد االأديييان واالأعييراق االأخرى 
وهيينييا يييعييتييمييد املييطييبييعييون عييلييى االجتييياه 
وكاأنهم  التطبيع  راف�سو  فيظهر  الديني 
اأنهم  متنا�سني  اليهود،  مع  التوا�سل  �سد 
را�سمني  تهجريي  دمييوي  غا�سب  كيان 
مظلوم  �سعب  اأنييهييم  على  اال�سرائيليني 
به  ويييينيييادي  لييليي�ييسييالم  حمييب  وم�سطهد 
جاره  جانب  اإىل  هادئة  بحياة  ويطالب 
ان  جليياره.  يحق  ما  له  يحق  الفل�سطيني 
باأي  يعرف  ال  اليوم  ال�سهيوين  الكيان 
مليون  ع�سر  اثني  من  الأكرث  ان�ساين  حق 
فل�سطيني م�سردين يف االأر�ص بحجة اأنهم 
خرجوا قبل جيل اأو جيلني، يف حني يرون 
اأن لليهود حق  يف كل حلظة ومتى �ساوؤوا 
يحتمل  الذين  فل�سطني،  يف  اال�ستيطان 
اأن اأجدادهم قبل �سبعني جيال مروا من 
فل�سطني ولو اأن هوؤالء االأجداد ال ينتمون 
كان  فهل  املنطقة.  �سكان  اإىل  �سلة  بيياأي 
�سكان فل�سطني اأفارقة حتى يعطى احلق 
ليهود الفال�سا االثيوبيني بالهجرة اإليها، 
اأو  اخليييزر  ميين  فل�سطني  �سكان  كييان  اأم 
اجلرمان اأو االأجنا�ص االأخرى الذين لهم 
احلق بالهجرة اإىل فل�سطني، بينما ُيحرم 
اإىل  اآثييارهييم  متتد  الذين  الفل�سطينيون 
اأرا�سيهم  اإىل  العودة  من  ال�سنني  اآالف 
وبيوتهم ومزارعهم بعد اأن هجروا منها . 

د. جنالء اخلضراء 2 من 2

التطبيع الثقايف �سالح �سهيوين مغلف بال�سالم
ثقافة
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اإن دور املثقف الوطني احلقيقي املقاوم 
كبري  بكم  املراكم  اال�سطهاد  اأ�سكال  لكل 
اأ�سكال  لكل  واملعلمات  واملعرفة  الوعي  من 
)اال�ييسييتييعييمييار، واالحيييتيييالل، واال�ييسييطييهيياد، 
يفر�ص  واجلهل(  والتخلف،  واال�ستغالل، 
الأنييه  اليي�ييسييلييطييوي،  ال�سيا�سي  عييلييى  وجييييودًا 
كان  اإن  واأ�سا�سية  �ييسييرورييية  وعييي  حيياجيية 
ميين املييا�ييسييي، فييهييو اليييذي يييفيير�ييص الييوعييي 
اأن  املثقف  على  االأمييية،  اأو  املجتمع،  لييدى 
احلييييياة  فيييييه  يييخييدم  جيييدييييدًا،  �سيئًا  يخلق 
الب�سرية، ل�سكل حراثة حتمل قيم واأخالق، 
ونييهييج الييتييطييور احليي�ييسيياري االإ�يييسيييالميييي..
اأمييييا اليي�ييسيييييا�ييسييي اليي�ييسييلييطييوي املييرهييل 
عودة،  دون  يذهب  باأحداثه  املا�سي،  على 
على  ال�سيوعي  املجتمع  يف  ح�سل  ما  مثل 
الفرة  بتلك  ي�سمى  مييا  اأو  املييثييال،  �سبيل 
بييالييدول اال�ييسييراكييييية، ومييا ح�سل جمييددًا 
املت�سلطة،  العربية  االأنظمة  بع�ص  يف  اأي�سًا 
م�سر،  يف  وخا�سة  ل�سعوبها،  وامل�سطهدة 
دول  ومعظم  والبحرين،  واليمن،  وتون�ص، 
يف  ثيييورات  ح�سل  ورمبيييا  الييعييربييي،  اخلليج 
بع�ص الدول العربية التي اأنظمتها ال�سيا�سية 
ال�سهيوين  بالكيان  كاماًل  ارتباطًا  مرتبطة 
ولكن  اأمريكا،  وخا�سة  الغا�سم،  العن�سري 
الذي تبقى فعاًل هي ال�سعوب الواعية املثقفة 

املت�سلحة باملعرفة، واالإميان الذي جتعله 
قدوتها نحو امل�ستقبل، فهي ال�سعوب التي 
اجلديدة،  واأفكارها  اإبداعها،  ت�سيف 
وم�سالح  م�سالها  تخدم  التي  واملفيدة 
وخا�سة  واالإ�ييسييالمييييية،  العربية  االأمييية 
تخدم  والتي  والقد�ص  فل�سطني  ق�سية 
واالإ�سالمية.. العربية،  االأمتني  وتخ�ص 
وتيييفييير�يييص احليييقيييائيييق الييتيياريييخييييية 
واجلييمييهييورييية  مييعييًا،  وقيمها  حيي�ييسييورهييا 
العربية ال�سورية هي دولة منظومة متاألقة 
ال�سالم  ومنطق  التاريخ  اأ�سا�سها حقائق 
ومن  تن�سب،  ال  التي  الت�سحيات  وطاقة 
هنا كانت �سورية ومازالت الدولة العربية 

وال�سيما  املييبييهييرة  بخ�سائ�سها  تييتييجييذر 
اللحظات  ويف  اخلييطييرة  املنعطفات  عند 
جتربته  يطلق  و�سعبها  ال�سعبة  الهوجاء 
االختيار  على  بقدرته  العامل  م�ساحة  على 
ووعيه  وحدته  ينجز  اأن  يف  م�ساره  و�سفاء 
الكربى،  التاريخية  الرموز  تقدمي  يف  معًا 
البالد  قيياد  اليييذي  والييوعييي  الثقافة  �سمن 
اإىل االأمان واالئتمان واال�ستقرار من خالل 
احلديث.. املتطور  احل�ساري  املنحنى  هذا 
ليييقيييد وجيييييب عييلييييينييا نيييحييين الييكييتيياب 
اأن  واالإعيييالميييييييني واملييثييقييفييني الييوطيينيييييني 
و�سموخ،  �سمود  قلعة  البلد  هذا  من  جنعل 

إشـــكالية الـــصراع بني املــثقف والـــسياسي..
الأنه  �سده  حتيياك  مييوؤامييرة  كل  من  ونحميه 
وال�سعوب  العربية  لييالأميية  وقيييدم  اأعييطييى، 
الق�سية  احت�سن  وخييا�ييسيية  االإ�ييسييالمييييية، 
ال�سمود  يف  جديدًا  اندفاعًا  و  الفل�سطينية 
واالزدهييار،  والتقدم  واال�ستقالل  واحلرية 
وجميع  الفل�سطيني،  ال�سعب  يحتاجه  مبا 
االأمييان  ليكون  جمعاء،  والب�سرية  ال�سعوب 
دائم  وب�سكل  الب�سرية،  جلميع  واال�ستقرار 
يف  املقاومة  دول  من  به  ومانحن  ومتميز، 
هي  الييتييي  اليي�ييسييورييية،  العربية  اجلييمييهييورييية 
الوحيدة  التقدمية  القومية  العربية  الدولة 
والتحدي  القومي،  العربي  ال�سمود  قلعة 
معها  و  )االإ�سرائيلية(  الغطر�سة  وجييه  يف 
�سفينة  االإيييرانييييية  االإ�سالمية  اجلمهورية 
االإ�سالمية  والييدوليية  واملييقيياوميية،  املمانعة 
الييعييظييمييى، واليييوحيييييييدة اأييي�ييسييًا واملييتييطييورة 
وحتديها  الييعييامل  يف  واإ�سالميًا  تكنلوجيًا، 
العدوانية  وامل�ساريع  املخاطر،  لكل  اأي�سًا 
على االأمة العربية واالإ�سالمية ويف مقدمتها 
فييليي�ييسييطييني، مييين االحيييتيييالل اليي�ييسييهيييييوين..
االإيرانية  االإ�سالمية  �ستظل اجلمهورية 
املوقف  ذلك  بذاكرته  يحفظ  الذي  التاريخ 
حيال  االإيرانية،  االإ�سالمية  للثورة  امل�سرف 
اللحظة  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  الق�سية 
باإلغاء  قامت  عندما  النت�سارها،  االأوىل 

البعثة  وطيييرد  )االإ�ييسييرائيييييلييييية(،  اليي�ييسييفييارة 
ال�سفارة  هذه  مبنى  وقدمت  الدبلوما�سية، 
با�سم  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اإىل 
احلييدث،  هييذا  وميينييذ  فل�سطني(  )�ييسييفييارة 
حتى وقتنا هذا مل تزل اإيران توؤكد يف جميع 
املنا�سبات، واخلطابات حق ال�سعب العربي 
الفل�سطيني يف تقرير م�سريه، واإقامة دولته 
الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على كامل 
وعا�سمتها  الفل�سطيني،  الوطني  الييراب 
القد�ص، وحق جميع الالجئني الفل�سطينيني 
التي  وممتلكاتهم  ديييارهييم  اإىل  بييالييعييودة 
االحتالل  قييوات  يد  على  قهرًا  منها  �سردو 

جميع  ويف  لل�سعب،  العليا  امل�سلحة  عيين 
من  هي  ال�سيا�سية  ال�سلطة  فيياإن  االأحيييوال، 
الطبيعة  اإنييتيياج  من  ولي�ص  االإنيي�ييسييان،  اإنييتيياج 
فحني  ال�سماء،  من  منزلة  اأو  وراءهيييا،  ومييا 
ينظر اإىل ال�سلطة ال�سيا�سية كم�سدر ب�سري 
طموحات  وحتقيق  وخدمة  حماية،  مهمته 
اأن  هييذا،  مقابل  االإ�سكالية،  لكن  ال�سعب، 
موؤ�س�سات  يف  دورًا  تلعب  االإقليمية  الييقييوة 
الدولة الوطنية املفر�سة، اأن تكون م�ستقلة 
االإدارة  توزيع  لكن  وعملها،  �سيا�ستها،  يف 
ال  الكفاءة  ح�سب  الدولة  يف  املثقفة  الفئوية 
وامل�سالح  واملحا�س�سة،  املح�سوبية  بح�سب 
من  االنييتييقييال  مييز  مييا  وهيييذا  ال�سخ�سية، 
اإىل  تقليدية  �سيا�سية  دولة  من  انتقال  حالة 
الفظيع  ال�سرخ  وذلييك  حديثة،  دوليية  حالة 
الثقة  انعدام  واإن  وال�سيا�سي،  املثقف،  بنْي 
املتوالدة، واملتوارثة عن طبيعة ال�سراع، بني 
تفر�ص  واملثقف احلديث  القدمي،  ال�سيا�سي 
الت�سلط القدمي عند ال�سيا�سي وقد ت�ستطيع 
قوى التغري، كونها ما زالت متثل قوة املجتمع، 
والدافئة  الطويلة  اأنفا�سها  طيها  يف  وحتمل 
التي ت�ستطيع ا�ستح�سار مهاراتها اجلديدة، 
احلديثة  الوظائفية  ومواردها  وحمفزاتها، 
على  والتغري  الييوجييود،  حيث  اإىل  الييرائييدة، 
الثقافية،  اإعادة ر�سم، وحتديد هويتها  نحو 
تعريفها  ميين  ميكنها  ممييا  والوطنية، 
كامل،  �سكل  وجييود  على  قيييادرة  باأنها 
ثقايف  جمتمع  بناء  من  ميكنها  وفعلي 
الريفية،  احل�سارة  اإعيييادة  على  قييادر 
قوى  وذهييب  الع�سكرية،  اأو  املدنية،  اأو 
اإىل  تذهب  ما  واأول  ال�ساعدة،  التغري 
التفكر باأحداق الت�سنيع مظهرًا واحدًا 
ميين مييظيياهيير احليييداثييية والييتييحييديييث..
من  نييوع  هنا  باحلداثة  واملق�سود 
اأنييه  الطبقي،  والييوعييي  التطور،  اأنيييواع 
الوعي  وهيييذا  جييميياعيييييًا،  وعيييييًا  ي�سنع 
الوطنية،  الثقافة  اإىل  والئيييه  اأ�ييسييا�ييص 
اأمييام  الفر�سة  يتيح  اأن  ميين  متكنه  والييتييي 
ب�سكل  االجتماعي،  التكافوؤ  لتحقيق  ال�سعب 
متزايد، كذلك هو املثقف احلداثي املحافظ 
املطالب  ورفيييع  وامليي�ييسييالييح،  احلييقييوق،  على 
املنطقية لل�سعب، والعمل على كيفية حتديد 
العالقة مع االآخرين، وت�سري م�سرية التاريخ 
اإىل اأن احلركات النه�سوية الوطنية، والتي 
م�سبوهة،  خارجية  ارتباطات  اأي  لها  لي�ص 
اجتماعي  جييميياعييي  حيييراك  ميين  واملييتيياأتييييية 
النمو  قيييد ميييكيينييه مييين  مييثييقييف، وطيييميييوح، 
اأن  اأييي�ييسييًا  وميكنه  والطبيعي  االقت�سادي 
الت�سامن لتحديث البالد وا�ستقراره.  يكون 

وداعييم،  هييام  دور  الإيييران  كما  ال�سهيوين، 
وامل�سطهدة،  ال�سعيفة،  لل�سعوب  و�ساند 
الفل�سطيني.. الييعييربييي  ال�سعب  وخييا�ييسيية 
اإن االأنظمة العربية الرجعية، واملت�سلطة 
على �سعوبها، التي جردت املا�سي يف ما من 
�سعوبها،  لييدى  الوطنية  والثقافة  الييوعييي، 
ال�سخ�سية  م�ساحلها  وقد�ست  وجييمييدت، 
املتحدة  والييواليييات  ال�سهيوين  الييعييدو  مييع 
امل�ستعمرة،  الغربية  الدول  ومع  االأمريكية، 
ال�سلطوية،  ال�سيا�سية  مكانتهم  خالل  من 
باالإ�سكالية  يكتمل  اأن  احلديث  لهذا  ميكن 
امليييثيييارة بيياليي�ييسييراع بيييني املييثييقييف الييوطيينييي 
املت�سلط،  ال�سلطوي  وال�سيا�سي  املييقيياوم، 
طبيعة  وجيياءت  األوانها  مقبولة  تكون  واأن 
التاريخ،  وكتابة  تف�سري  يف  باأفكار  ال�سلطة، 
الدميقراطية،  الييدوليية  �سعار  وا�ستخدموا 
مل�ساحلهم  كييرافييعيية  وجيييودهيييم،  لييتييربييير 
مب�سالح  مرتبطة  هييي  الييتييي  ال�سخ�سية 
اليييدولييية الييرجييعييييية اال�ييسييتييعييمييارييية كييمييا هو 
املخرج  هييي  الييدميييقييراطييييية  اإن  مييعييروف.. 
الوحيد لل�سعوب للخروج من �سيء، اإىل حال 
والتحديث،  التغري  عملية  تاأتي  وهنا  اأف�سل 
يركز  اأن  ال�سيا�سي  �ييسييريورة  على  وكيييان 
لنهو�ص  التاريخ  قيادة  يف  املثقف  حق  على 
منط  يف  وال�سري  الييظييالم،  نفق  ميين  االأمييية 

كما  االأخالقية،  والقيم  االإنتاج  من  جديد 
اأي�سًا  يعني  وهذا  االإن�سانية،  احلياة  تق�سي 
االجتماعية �سمن  كتغرّي طموحات احلركة 
يتطلب  والييذي  االقت�سادي  والنمو  التنمية 
امليييوروثييية.. املجتمعات  قييييدرات  يف  تييغييريًا 
منطقتنا  يف  ثييورات  من  ح�سل  ما  اإن 
العربية مُيكننا اأن  توؤدي اإىل داثة �سيا�سية، 
الثورات  هييذه  اأن  غري  تدريجي،  منو  وعلى 
قليل  غري  عدد  وا�ستبدال  عقالنية،  �سلطة 
وطنية،  ب�سلطة  التقليدين  ال�سيا�سيني  من 
الطبقات  جميع  متييثييل  اأن  قييييادرة  ثقافية 
وت�سدر  األييوانييه،  بكافة  املجتمع  و�ييسييرائييح 

ف�صيل عبد اهلل
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... يلعب اخليال الدور االأهم، بل الدور 
و�سفافيًة يف �سياغة  اإلهامًا وعذوبة،  االأحد 
حقيقي  �ساعر  ين�سجها  الييتييي  الق�سيدة 
مبدع، ميلك روح ال�سعر، وامللكات والذهنية 
املوؤهلة ال�ستنها�ص ذلك املبدع والذي يفعل 
اخليال لديه فعله املثري واملوؤثر بحيث يكون 
اخليال، اأو املخيلة القوة املطلقة التي توجه 
فيه؛  الكامنة  الفّذة  عبقريته  اإىل  العبقري 
تطلقها تلك القوة عاليًا ، و�سعودًا اإىل حيث 
املجال  يف�سح  ف�ساء  عرب  تكون..  اأن  يجب 
لذلك املغّني ال�ّسجي اأن يندفع على امتداده 
لي�سل �سداه اإىل اأبعد ما ميكن لل�سدى اأن 
وروعيية  خياله،  و�سحر  مغناه،  بقوة  ي�سل: 
واأنتجته...  اأبييدعييتييه،  التي  العبقرية  تلك 
يقول ديدرو: واإّن من حّق العبقري اأن يكون 
املتقدة  كال�سرارات  كتاباته  اإّن  �ييسيياريييًا.. 
امل�سحور  كالن�سر  يحلق  وهيييو  اخليياطييفيية؛ 

بروعة اأفكاره.
كتابات  اأمييام  كثريًا  نقف  يجعلنا  قييول 

يف ال�صاد�س من اآذار من كل عام  نقف  احرتامًا واكبارًا يف ذكرى رحيل ال�صهيد با�صل الأعرج الذي �صكل امنوذجًا حقيقًا للمقاوم 
يدافع  والــذي  املكافح،  �صعبه  ارادة  عن  يعرب  الــذي  الع�صوي  واملثقف  احلقيقي  الثائر  املثقف  بو�صفه  امل�صتبك،  واملثقف  املبدئي 
للم�صروع  �صليم  وعي  على  ومتكئًا  العادلة،  بق�صيته  موؤمنًا  �صالحه   امت�صق   الذي  ال�صهيد  ذلك   . والقومية  الوطنية  امل�صلحة  عن 
ال�صاعة،  مدار  على  معه  وال�صتباك  الحتالل  مواجهة  �صوى  ال�صعب  عن  والدفاع  الأر�ــس   لتحرير  خيار  ل  اأن  ومدركًا  ال�صهيوين،  
ول جمال للم�صاومة  معه على احلقوق .  هذه هي الر�صالة التي خلفها الرحل ال�صهيد ، وهذا هو الدر�س الذي يعلمه با�صل الأعرج 
. واحل�صارية  الثقافية  والهوية  التاريخ  عن  يدافع   الــذي  احلقيقي   للمثقف  ر�صمها  التي  ال�صورة  هي  وهــذه  القادمة،  لالأجيال 

)}الخيال أو املخيّلة .. القوّة التي تواجه العبقري{(

ــف  ــقـ ــثـ املـ

واملــثــقــف 

ــك ــب املــشــت

الفعل  نيي�ييسيييييج  واأثييقييلييت  اأرهيييقيييت  عيييابيييرة، 
ثقافِة  �ساح  فوق  واالأ�سّف  االأجمل  االإبداعّي 
العطاء واالإبييداع... ذاك هو ال�سعر، والذي 
الرائعة،  احلياة  مغناة  الييوجييود  يف  ُي�سكل 
واملوؤثرة،  املعربة  املوحية؛  الكلمة:  وجمال 
والتي اأنتجتها خُميلة عبقرية، حتمل كينونة 
لتنتج  العذوبة  وفائقة  حييياّدة،  خ�سو�سية 
ن�سيجها  والتي حاكت  املغناة اخلالدة،  تلك 
وطاقة  ذاتييًا،  املُفرد  والتجّلي  االإلهام،  روح 
االآ�سر  االإلهام  ذلك  مثل  لت�سوغ  اإيحائيًة، 

حّد العذوبة والوجع !!!.
اأو  اخليييييال  "طغيان  هييو:  هييذا  األييييي�ييص 
املخيلة املت�سلطة التي �سيكون لها اأكرب االأثر 

يف ال�سعر فيما بعد!!؟".........
 ال�سعر الذي يقول فيه نوفالي�ص: "هو 
ي�سبهه يف هدوئه  كالنور،  االأ�سيل  الوجدان 
وح�سا�سيته ومرونته ونفاذه.. وهو يف قدرته 
على التاأثري القوي غري امللحوظ اأ�سبه بهذا 
جميع  فييوق  ينت�سر  الييذي  البديع  العن�سر 

ال مثيل لها يف تاريخ الثقافات واالإبداع، واإن 
ال�سعر هو املت�سرر االأكرب مما يح�سل االآن، 
يعني  ال�سعر  قراءة  عن  القارئ  عزوف  واإّن 
اإىل درك  و�سل  االإبداعي قد  املنتج  اأن هذا 
غاية يف ال�سوء، اأخرجه من مفهوم تاريخي 

خالد...
!!؟  الييعييرب«  دييييوان  ال�سعر  »اإن  يييقييول: 
بحث  لو  اجليد  القارئ  اإن  نقول:  هذا  ومع 
الزمن  واإن  لوجدها،  اجليدة  الب�ساعة  عن 
لو�سع  وحا�سمة  قا�سية،  غربلة  بعملية  كفيل 
االأ�سياء يف ن�سابها، واإعادة االعتبار الأعظم 
تاريخ  ويف  احلييييياة،  تاريخ  يف  اإبييداعييي  فعل 
الثقافة، واالأدب، واالإبداع... ذاك هو ال�سعر 
التعبري عن  "اإنه  نوفالي�ص:  والذي قال فيه 
الوجدان... اإنه اأ�سبه بال�سحر ي�سفي الروح 
ال�سحرية على العامل.... اإنه الواقع االأ�سيل 

املطلق عامٌر : باالأنغام التي ال تنفد.

جميعا  ويجلوها  دقيييييق،  مبيييييزان  االأ�ييسييييياء 
من  ال�ساعر  اإّن  اأّخييياذ...  متنوع  مظهر  يف 
اأ�سبه  ح�سا�سيته  يف  وهو  اخلال�ص،  لب  ال�سّ
بخيط من الزجاج اله�ص؛ ولكنه كذلك قا�ص 

كاحل�ساة اجلامدة.."...
ال�سعر  عييين  املييتييقيينيية  املُيينييميينييميية  هيييذه 
وال�سعراء، كاأنها امليزان االأدّق ح�سا�سية يف 
الُعرف االإبداعي حيث تر�سم اأدق التفا�سيل 
امللهمني،  وال�سعراء  امللهم،  ال�سعر  ملفهوم 
حّد  املن�سبطة  الييدائييرة  هييذه  ميين  وتييخييرج 
من  وتعريفها:  مفاهيمها  دقيية  من  اخليال 
من  والييتييعييريييف  املفاهيم  ُيييقيياربييون  ال  هييم 
قريب اأو بعيد!!؟.. لقد و�سل القارئ العربي 
يف  تذهب  جييدا  وموجعة  مييوؤمليية  نتيجة  اإىل 
وال�سعراء  لل�سعر  القامت  الرمادي  ت�سورها 
املطابع  تطرحه  ما  اأن  الييراهيين  الو�سع  يف 
منتجات  من  اال�ستهالكي  ل�سوقها  املاجنة 
ال�ساحة  و�سعت  ورديييئيية  �سيئة  كتابية!!.. 
الثقافية يف دائرة خلل..، واإرباك، وارتباك، 

ال�صاعر/ حممود حامد
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ــتـــت و�ــــصــــائــــع اأمتـــــنـــــى لـــــو يــــجــــدين اأحــــــدهــــــم.. ــصـ ــ�ـ اأنــــــــا مـ
ــادك..  ــ ــ ــج ــ ــ اإي ــع  ــي ــط ــت ــص ــ� ــدك، وحـــــــدك مــــن ت ــجـ ــيـ ــصـ ل اأحـــــــد �ـ
ــيء.. ــ ــص ــ ــي تـــعـــبـــت كــــــثــــــرا.... مــــن مـــــــــــــاذا؟!... مــــن كــــل � ــنـ ــكـ ولـ
نف�صي  عــن  والــدفــاع  والقلق  واخلـــوف  والك�صل  والتطلع  التفكر  مــن 
الال�صيء.. من  واأحيانا  بي  واآرائــهــم  الآخــريــن  نظرات  ومــن  نف�صي  ــام  اأم
ــيء، مــن تلك  ــص ــ� ــر مــن ال ــ اأك ــيء مــتــعــب  ــص ــال� دعــنــي اأخــــربك اأن ال
ــام نف�صي  ــ ــي ومـــن اإحــ�ــصــا�ــصــي بــالــعــجــز اأمـ ــة بــداخــل ــارم ــع الــفــو�ــصــى ال
ــرا.. ــث ك يــ�ــصــيــق �ـــصـــدري  ــال ذلـــك  ــي ــيء ح ــص � اأفـــعـــل  اأن  اأ�ــصــتــطــيــع  ول 
طريق  يف  وحــده  يقف  �ــصــيء؛  الــعــامل  مــن  يعي  ل  �صغر  كطفل  فــاأنــا 
ي�صعر  نهاية،  للطريق  كــان  اإن  يعرف  ل  اأنــه  حتى  كثرا  مظلم  مظلم، 
عــربه،  اأحــدهــم  كعبور  يـــدور،  مــا  يتح�ص�س  فقط  اأو  حوله  ــدور  ي مــا  بكل 
بــالأر�ــس  يرتطم  جتعله  هــي  مــا  ــدري  ي ل  اأ�صياء  ومـــرات  اآخـــر،  ووكـــزات 
هــنــاك.. عــالــق  ظــل  لكنه  ــرى،  ــ اأخ مــرة  ــوف  ــوق ال �ــصــوى  ي�صعه  ل  لكنه 
حلظة!.. ت�صاألني وكاأنك ل تعي ما بي وكاأين اأعي�س كل هذا وحدي..
....ل�ــــــصــــــيء! يل!   تـــفـــعـــل  ــاك  ــصـ ــ�ـ عـ مـــــــاذا  حــ�ــصــنــا  لــــكــــن.. 
مطمئن  واأنـــا  �صيء  بكل  اأخـــربه  �ــصــواك  لــدي  يعد  فلم  اأكــمــل،  ح�صنا 
هاهاها!  نــظــره،  مــن  اأ�صقط  لــن  اأو  ــدا  اأحـ يخرب  لــن  اأنـــه  اأو  يهتم،  بــاأنــه 
ــى ولـــو حتــيــزت  ــت اأو لـــن يــ�ــصــيء فــهــمــي حــتــى ولـــو كــنــت اأنــــت اأنــــا وح
ــامل. ــع ال ــذا  هـ يف  ين�صفني  مــن  ــد  ــ اأج اأن  الــعــدل  مــن  ــه  ــ اأن فــاأظــن  يل، 
التعمق  يخ�صون  اأ�صبحوا  فجاأه  اجلميع  لكن  تظن،  كما  اأحد  يرحل  مل 
بالآخرين مل يعد اأحد يهتم لأمر اأحد واإن كان هناك من ي�صاأل عنك بعد فهو 
غالبا ل ي�صاأل كي يطمئن عليك! بل على حاله، يطمئن اإن مازال حاله اأف�صل 
من حالك اأو على الأقل اأنك ما زالت على حالك، يخ�صون جانبك املظلم، ل 
عليك، هم اأي�صا يخ�صون من اأرواحهم، يخ�صون من جوانبهم املظلمة املعتمة.
ــا بـــريـــقـــا. ــدهـ ــزيـ ــتـ ــوى الـــعـــتـــمـــة فـ ــ ــه ــ وحــــدهــــا الـــنـــجـــوم مــــن ت
اأولئك  وت�صكن بجوارهم،  اأرواحنا  اإليهم  باأنا�س تطمئن  نلتقي  ما  نادرا 
الذين ميكنهم حت�ص�س ما بنا من غر �صوء.. من يبعثوا النور يف دروبنا وميلوؤا 
حقيقة! كونهم  من  اأكر  اأمنية  اأ�صبحوا  اإن  اأدري  ل  وحياة،  اأمال  نفو�صنا 
ــلـــهـــم يـــا جــامــع  ــا “الـ ــن ــص ــ� ــف ــاء لأن ــ ــدع ــ ــوى ال ــصـ ــنــا ل منــلــك �ـ لــعــل
ــس لـــيـــوم ل ريـــــب فـــيـــه، اجـــمـــع بــيــنــي وبـــــن �ـــصـــالـــتـــي”.. ــا�ـ ــنـ الـ

نافـــــــذةنافـــــــذة مت  فل�صطينية  قرية  �صرفات 
على  تطل   ،1967 عــام  احتاللها 
كم،   5 عنها  وتبعد  القد�س  مدينة 
البحر،  �صطح  فــوق  750م  ترتفع 
 – الإ�صرائيلي  الهدنة  خط  وميــر 
على   )1948 عام  )حــدود  العربي 
غرب  تقع  القرية.  من  300م  بعد 
جــال  بــيــت  و�ــصــمــال  �صفافا  بــيــت 
ويحدها من عدة جهات م�صتوطنة 
ارا�ــصــي  على  اأُقــيــمــت  الــتــي  جيلو 
القرية وارا�صي بيت جال. �صرفات 

هي احدى قرى بني ح�صن الت�صع بالإ�صافة اإىل �صوبا، املاحلة، الوجلة، اجلورة، بتر، بيت �صفافا، 
خربة اللوز، �صطاف. 

يبلغ عدد �صكانها ما يقارب 1500 ن�صمة وم�صاحة الرا�صي مع بيت �صفافا 5750 دومن وهي 
يعود  والذي  العلمي  ق�صر  �صرفات  يف  الثرية  املعامل  من  القد�س.  يف  القدمية  القرى  من  تعترب 
اإىل عائلة العلمي اأحد اعرق العائالت املقد�صية والذي مت حتويله اإىل ريا�س اطفال وح�صانة، 

ومتتاز �صرفات باجلبال والوديه املحيطة بها. 
يف 24 يناير 2020، اأقدم م�صتوطنون اإ�صرائيليون على ا�صرام النار يف م�صجد القرية، كما 
بوؤرة  اإخالء  على  احتجاجًا  امل�صجد  جدران  على  وامل�صلمن  العرب  �صد  عن�صرية  �صعارات  كتبوا 

كومي اأوري ال�صتيطانية قرب م�صتوطنة يت�صهار �صمال ال�صفة الغربية. 

يف الثالثة من �صبيحة يوم  7�صباط/ فرباير عام 1951؛ و�صلت ثالث �صيارات من 
القد�س املحتلة اإىل نقطة تبعد ثالثة كيلو مرتات ون�صف عن خط ال�صكة احلديدية، 
خط  واجتازوا  جنديًا،  ثالثن  نحو  منها  ترجل  حيث  وتوقفت  املدينة،  غرب  جنوب 
الهدنة وت�صلقوا املرتفع باجتاه قرية �صرفات الواقعة يف ال�صفة الغربية واملطلة على 
القد�س مب�صافة تبعد نحو خم�صة كيلو مرتات.  وقطع هوؤلء اجلنود الأ�صالك ال�صائكة 
جدرانه  يف  نا�صفة  عبوات  وو�صعوا  القرية،  خمتار  ببيت  واأحاطوا  باملدينة  املحيطة 
نران  حماية  حتت  وان�صحبوا  فيهما،  من  على  ون�صفوهما  له،  املحاذي  البيت  وجــدران 
�صقوط  عن  املذبحة  هذه  واأ�صفرت  واأهلها.   القرية  على  بغزارة  ان�صبت  التي  زمالئهم 
ثمانية  وقوع  عن  اأ�صفرت  كما  اأطفال،  وخم�صة  ن�صـاء،  وثالث  �صـيخن،  �صهداء:  ع�صرة 

جرحى جميعهم من الن�صاء والأطفال.

مجزرة شرفات

قرية شرفات - القدس

وحدها النجوم من تهوى العتمة

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

كاريكتير

محمود موسى
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