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�أيام  �أيام �هلل .. ويوم من  يوم �لأر�ض .. يوم من 
فل�سطني..

�مل�ستهدف  �ل�سهيوين  �مل�سروع  مع  �ل�سد�م  ذروة 
�لأر���ض.. ي��وم  خّل�سه  فل�سطني  من  �نطالقًا  لالأمة 
�ملحتل  وجه  �لأر���ض يف  لأبناء  هّبة  يوم  يكن جم��ّرد  �لأر���ض مل  يوم 
�لفل�سطينية،  �لأر�����ض  ب��ني  �ل�����س��ر�ع  مل��ع��ادل��ة  تكري�سًا  ك��ان  م��ا  ب��ق��در 
من  فل�سطني  لنفي  بهم  ِجيء  �لذين  �لغرباء  مع  �لفل�سطيني  و�لإن�سان 
مبثابة  �لأر���ض  يوم  فكان  �جلغر�فيا..  من  �لفل�سطيني  ونفي  �لتاريخ، 
نفي هذ� �لنفي، ودح�ض مبا�سر لتلك �ملقولة �لتي �أ�ّس�ض عليها �سياطني 
�ل�سهيونية م�سروعهم وهي مقولة: )�أر�ض بال �سعب ل�سعب بال �أر�ض(..
ل��ل��ي��ه��ود يف ه���ذه �لأر�����ض  �ل��ق��در �حل��ت��م��ي  �مل��ن��ف��ى ه��و  و�إذ� ك���ان 
مهما  �ل�سهيونية  �حل��رك��ة  ق��اع��دت��ه  تك�سر  �أو  ت��غ��ّره  ل��ن  �ل���ذي  وه��و 
بقدره  �لفل�سطيني  �سيظل  �ملقابل  ويف  ف��اإّن��ه  وف�����س��اد،  علو  م��ن  بلغت 
وزع��ره��ا. وزيتونها  كجبالها  فيها  منزرعًا  �لأر����ض  ه��ذه  يف  �حلتمي 
�ل�����س��ر�ع م��ع م�����س��اري��ع �ل���س��ت��ك��ب��ار و�ل��غ��زو  �ل�����س��ن��ني م��ن  و�آلف 
�لعام  يف  ح��دث  وم��ا  �لفل�سطيني،  ه��ذ�  �ق��ت��الع  ت�ستطع  مل  و�لهيمنة 
فل�سطينيًا،  ق��ر�رً�  يكن  ومل  �لأدو�ت  متعّددة  موؤ�مرة  بفعل  كان   1948
�أم��ام  �سقطت  و�لأ�سرلة  و�لدمج  �لتذويب  حم��اولت  كل  ف��اإّن  ه��ذ�  وم��ع 
و�أم��ن  �أق��وى  و�أر���س��ه  �لفل�سطيني  بني  يجمع  �ل��ذي  �لرباط  �أّن  حقيقة 
ل�سو�ض.. جم��ام��ي��ع  وع����دو�ن  وظ��ل��م  ق��ه��ر  ي�سعفه  �أو  ي��ف��ّك��ه  �أن  م��ن 
ول��ك��ّن��ه��ا روح  وح��ي��ازت��ه،  ���س��رق��ت��ه  م��ت��اع��ًا مي��ك��ن  لي�ست  ف���الأر����ض 
وجبّلته  وع��ّزت��ه،  وك��ر�م��ت��ه  �ملتدفق  ونب�سه  �مللهمة،  وفكرته  �ل�سعب 
حركته،  و�أّط����رت  وت��اري��خ��ه،  و���س��م��ره  وج��د�ن��ه  �سّكلت  �ل��ت��ي  �لأوىل 
وج���وه���ر�.. ع��ر���س��ًا  وب���اط���ن���ًا،  ظ���اه���رً�  وم��ع��ن��اه��ا،  �سكلها  وم��ن��ح��ت��ه 
تتابع  ياأتي  هنا  ومن  و�لأر���ض،  �لفل�سطيني  بني  �لر�بطة  هي  هكذ� 
حيث  وعنو�نها،  �لأم��ة  �أجيال  �سر  كلمة  هي  �لتي  �لفل�سطينية  �لأجيال 
�إىل  �لرت��ق��اء  �سّلم  وي��ظ��ّل  �لأر�����ض،  م��ع  �لو�سل  �سل�سلة  يف  �نقطاع  ل 
و�ملن�سرحة  �لعاملني،  على  �ملفتوحة  �لقلوب  دي��دن  وجم��ده��ا  حريتها 
�إىل  �لتفات  دون  �لأم���ة،  وم��ع  �هلل  مع  مبيثاقها  و�مللتزمة  �ليقني  بنور 
يحفظها  �لتي  �ل�سر  كلمة  وتظّل  و�ملرجفني،  �ملنافقني  وتثبيط  خمالفة 
ت�سري  �ل���دم  وب��ج��ري��ان  �مل��ق��اوم��ة،  بل�سان  ويرجمونها  �مل��ج��اه��دون، 
�أ�سماًء  م�سرتها  يف  لت�سم  م���وؤّد�ة،  م�سانًة  �أم��ان��ًة  �لأج��ي��ال  وحتملها 
�ل�سابقني  مع  وقّلدت  وبهاءها،  ح�سورها  ��ستمدت  �ل�سهادة  ن��ور  من 
�لآتي.. �لعزيز  و�لّن�سر  و�لإميان  و�لّطهر  �ل�سدق  بو�ساح  �لوطن  �سدر 

ف�سالٌم على فل�سطني.. �سالٌم على القد�س
و�سالٌم على ال�سهداء..

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

يوم االرض...يوم فلسطني ..يوم القدس

ال تــدعـــوا )إســـــرائيل( 
تســـــــتفرد بفلســــــطينيي الــــــداخــــل

حـي الشـــيخ جــرّاح صــامـــد
 أمـــــام اعتداءات املســـتوطنني 

خواطر فل�سطينية على هام�س 
الأزمة يف اأوكرانيا 

يوم القد�س العاملي 
يوم الوحدة والت�سامن مع احلق

يف يوم القد�س العاملي
فل�سطني .. الق�سية احلية التي ل متوت

األرض وتجلياتها سينمائيًا
فيلما »يوم األرض« و»األرض« أنموذجًا

ابراهيم اأبو ليل

معت�سم حمادة

ثقافة
مو�سى مراغة

علي بدوان
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ج��م��ع��ي��ة ال�����س��داق��ة ت����زور اجل��ب��ه��ة 
فل�سطني ل��ت��ح��ري��ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
�لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية  م��ن  وف��د  ق��ام 
�لدميقر�طية  �جلبهة  �إىل  ب��زي��ارة   �لإي��ر�ن��ي��ة 
حممد  د.  �لوفد  �سم  حيث  فل�سطني،  لتحرير 
مو�سى  علي  و�لأخ  �جلمعية  رئي�ض  �لبحي�سي 
حممد  و�لأخ  �ل��ع��ام��ة،  �ل��ع��الق��ات  من�سق   –
�لإل��ك��روين  �لإع���الم  هيئة  م�سوؤول   – م�سعود 
�لعمل  هيئة  م�����س��وؤول   – مو�سى  حممود  و�لأخ 
 – طوي�سي  �آلء  و�لأخ���ت  و�لطالبي،  �ل�سبابي 
عمر  و�لأخ   ، �لعامة  �لعالقات  هيئة  م�سوؤولة 
�سرقي  مرو�ن  و�لأخ  �لثقايف،  �مل�سوؤول   – جمعة 
�سبينة،   خميم  يف  �جلمعية  مكتب  م�سوؤول   –
�لأم�ي�ن  نائب  �سليمان  فهد  �لأخ  ��ستقبلهم  وقد 
�لعام للجبهة و�لأخ معت�سم حمادة ع�سو �ملكتب 
�أمني   – �حلميد  عبد  ح�سن  و�لأخ  �ل�سيا�سي، 
ع�سو   - �سويد  �أجمد  و�لأخ  �سورية  �إق�ل�ي�م  �سر 
ع�سو   – �لآغا  حممد  و�لأخ  �ل�م�رك�زي�ة  �للجنة 
�للجنة �ملركزية. وذلك بتاريخ 1٥ �آذ�ر 2022.
حتدث د. �لبحي�سي عن �سرورة تعزيز �لوحدة 
موؤكدً�  ذلك،  �إىل  ت�سعى  �لتي  و�ل��س�بل  �لوطنية 
و�لذي  ق�سيتنا  يف  �لقوة  عن�سر  وج��ود  �أهمية 
بد�أنا منتلكه من خالل ما نر�ه �ليوم من مقاومة 
�أن  و�أر��سي 48، م�سددً� على  �ل�سفة  �سعبنا يف 
�ملقاومة خيارنا �لأوحد. �أ�سار د. �لبحي�سي �إىل 
باأن  ونوه  �ملركزي،  �ملجل�ض  من  �جلبهة  م�وق�ف 
هذ� �للقاء ياأتي تعبرً� عن �ملحبة و�لود متمنيًا 
�لدميقر�طية. �جلبهة  يف  ل��الإخ�����وة  �لتوفيق 
�جلبهة  موقف  �سليمان  �لأخ  �أو�سح  جانبه  من 
�و  �مل�ساركة  وروؤيتهم حول  �ملركزي  من �ملجل�ض 
عدمها يف �لجتماع �لأخر يف ر�م �هلل �أو غره مبا 
تتطلبه �لظروف، موؤكدً� �أن غاية �جلبهة حماولة 
ومو�جهة  �لتحرير  منظمة  يف  �ل�خ�ل�ل  ت�رم�ي�م 
�لن��ق�����س��ام و�ل�����ح�����د م��ن��ه، وحت���دث �أي�����س��ًا عن 
�ل�رو�سية  �حلرب  �إىل  و�أ�سار  �لعاملية  �لتطور�ت 
�إىل  يقود  ذلك  �أن  معتربً�  �لد�ئرة،  �لأوكر�نية 
ولق�سيتنا. لنا  ومفيدة  مهمة  ق�ط�ب�ي�ة  ت�ع�ددي�ة 
كما �أ�ساد �لأخ �سليمان باجلمعية ون�ساطاتها معتربً� 
�لوطنية. �لوحدة  �أنها متثل عنو�نًا من عناوين 

اجل��م��ع��ي��ة ت����زور الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 
حل�����رك�����ة ف����ت����ح الن���ت���ف���ا����س���ة
�لفل�سطينية  �ل�����س��د�ق��ة  جمعية  وف���د  �ل��ت��ق��ى 
رئي�ض  �لبحي�سي   حممد  د.  ير�أ�سه  �لإير�نية 
 - ح��ازم(  )�أب��و  �ل�سغر  زي��اد  ب��الأخ  �جلمعية 
�سم  وقد  �لنتفا�سة.  فتح  حلركة  �لعام  �لأمني 
م�سوؤولة  �خلطيب   ر�سا  �لأخ��ت  �جلمعية  وف��د 
و�لأخ��ت  و�لأي��ت��ام،  �ل�سهد�ء  عو�ئل  دع��م  هيئة 
�لعامة،  �لعالقات  هيئة  م�سوؤولة  طوي�سي   �آلء 
و�لأخ عمر جمعة  �مل�سوؤول �لثقايف. وذلك بتاريخ 
�آذ�ر 2022 يف مقر �لأمانة �لعامة للحركة،   29
على  �مل�����س��ت��ج��د�ت  �آخ����ر  ح���ول  �حل���دي���ث  د�ر 
و�ل��دول��ي��ة،  و�لإقليمية  �لفل�سطينية  �ل�ساحة 
�ملركزي  �ملجل�ض  �جتماع  بتد�عيات  يتعلق  وما 
وك��ذل��ك  �لتطبيعية،  �ل��ن��ق��ب  وق��م��ة  �لأخ�����ر، 
منظمة  ب��ن��اء  ب��اإع��ادة  �ملرتبطة  �ل�سبل  ح��ول 
كما  �لوطني،  مبيثاقها  �لفل�سطينية  �لتحرير 
�مل�سرك. �لتعاون  جم��الت  �لطرفان  تد�ر�ض 

وف���د  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ال��ب��ح��ي�����س��ي  د. 
ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
جمعية  رئي�ض  �لبحي�سي  حممد  د.  ��ستقبل 
ن�سال  �أبو  �لأخ  �لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة 
�لأ�سقر - �أمني عام جبهة �لتحرير �لفل�سطينية 
�ل�سحفي  �ملكتب  ع�سو   - حلمي  ف�سيل  و�لأخ 
و�لإعالمي يف �جلبهة. وذلك بتاريخ 2022/3/26
بعد  �لفل�سطينية  �ل�ساحة  و�قع  �لطرفان  ناق�ض   
�لتحرير  منظمة  يف  �مل��رك��زي  �ملجل�ض  �نعقاد 
�سو�ء  للف�سائل  �ملعلنة  و�ملو�قف  �لفل�سطينية 
كانت م�ساركة �أم مقاطعة، كما �أكد �لطرفان على 
�سرورة �إنهاء �لنق�سام �لفل�سطيني  و�إعادة بناء 
�لوطني.  ميثاقها  ��سا�ض  على  �لتحرير  منظمة 
وف�������د م������ن اجل����م����ع����ي����ة ي������زور 
���س��وري��ة يف  امل����ن����ار  ق���ن���اة  م��ك��ت��ب 
جمعية  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت 
�ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية بزيارة لالأ�ستاذ 
و�ئل �ملوىل – مدير مكتب قناة �ملنار يف �سورية، 
�لوفد  �سم  حيث  �آذ�ر2022،   27 بتاريخ  وذلك 
�لأخت �آلء طوي�سي – م�سوؤولة �لهيئة، و�أع�ساء 
�لهيئة �لأخت ��سر�ء مقبل، و�لأخ علي عمر�ن.
بني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  يف  �ل��ط��رف��ان  ناق�ض 
�مل��ح��ور  ق�سايا  ي��خ��دم  مب��ا  و�ل��ق��ن��اة  �جلمعية 
�مل���ق���اوم، ك��م��ا �أك����د �ل��ط��رف��ان ع��ل��ى ���س��رورة 
ت��ط��وي��ر �ل����دور �ل��ف��اع��ل ل��الإع��الم �مل���ق���اوم  يف 
�ل�سهيوين  �مل�����س��روع  م���ع  �ل���د�ئ���رة  �مل��ع��رك��ة 
ع���ل���ى �جل���ب���ه���ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�لإع����الم����ي����ة .
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  و�ئ���ل  �لأ���س��ت��اذ  ��ن  وث��مَّ
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة، ك��م��ا مت��ن��ى وف��د 
و�لنجاح.  �لتاألق  دو�م  �مل��ن��ار  لقناة  �جلمعية 
ويف �خل��ت��ام ق��دم��ت م�����س��وؤول��ة �ل��ع��الق��ات �إىل 
�إ����س���د�ر�ت �جلمعية. م��دي��ر �ل��ق��ن��اة ع��دد م��ن 

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

الف�سطينية  ال�����س��داق��ة  ج��م��ع��ي��ة 
ال��ل��ج��ن��ة  اج���ت���م���اع  يف  الإي����ران����ي����ة 
العاملي ال��ق��د���س  ل��ي��وم  التح�سريية 
�ساركت جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 
مم��ث��ل��ًة ب��رئ��ي�����س��ه��ا د. حم��م��د �ل��ب��ح��ي�����س��ي يف 
�لقد�ض  ليوم  �لتح�سرية  للجنة  �ملو�سع  �للقاء 
�آذ�ر 2022 يف مقر �ملجل�ض  بتاريخ 30  �لعاملي، 
�أجل  من  وذل��ك  بدم�سق،  �لفل�سطيني  �لوطني 
يوم  وم�سرة  �حتفالت  برنامج  و�إق��ر�ر  تد�ر�ض 
ي�سادف  �ل���ذي   2022 للعام  �لعاملي  �لقد�ض 
.1443 رم�����س��ان  �سهر  م��ن  �لأخ����رة  �جلمعة 
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اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��ق��د م��ل��ت��ق��ى ف��ك��ري 
���س��ب��اب��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم الأر������س
�سر�ع  �لفل�سطيني  �لأر���ض  يوم   " عنو�ن  حتت 
مل ينتِه" عقدت هيئة �لعمل �ل�سبابي و�لطالبي 
�لإي��ر�ن��ي��ة  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية  يف 
�ل��ذك��رى  مبنا�سبة  �ل�سبابي  �ل��ف��ك��ري  �مللتقى 
46 ل��ي��وم �لأر�����ض �خل��ال��د، وذل���ك ب��ت��اري��خ 18 
�لدميقر�طية  �جلبهة  مكتب  يف   2022 �آذ�ر 
بدم�سق. �لرموك  خميم  يف  فل�سطني  لتحرير 
بد�أ �لأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة �لعمل �ل�سبابي 
�أهمية هذه  يف �جلمعية بالرحيب وحتدث عن 
�مللتقيات يف زيادة �لوعي �لوطني لدى �ل�سباب. 
�للجنة  ع�سو  �آغا  حممد  �لأخ  حتدث  ذلك  بعد 
لتحرير  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة  �مل���رك���زي���ة 
�ل�سباب  ودور  �لأر���ض  يوم  ذكرى  عن  فل�سطني 
يف م��ق��اوم��ة �ل��ت��ه��وي��د وم�����س��ادرة �لأر�����س���ي.
من جانبه بد�أ �لأخ حممد خر �خلطيب - م�سوؤول 
منطقة �ملخيمات �لأوىل يف حركة فتح �لنتفا�سة 
كالمه ح��ول �أح���د�ث ي��وم �لأر����ض  و�أ���س��ار �إىل 
�سرورة �لوعي ومقاومة �لحتالل بكل �لأ�سكال. 

اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ي��م ن�����دوة ب��ع��ن��وان 
ال��ث��ق��ايف( الإرث  يف  )الأر���������س 
مبنا�سبة �لذكرى �ل46 ليوم �لأر�ض �لفل�سطيني 
�لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية  �أقامت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �مل���رك���ز �ل��ث��ق��ايف �ل��ع��رب��ي يف 
"�لأر�ض  بعنو�ن  فنية  ثقافية  ندوة  كفر�سو�سة، 
يف �لإرث �لثقايف" حا�سر فيها كل من د. حممد 
ف�سيل  و�لأ���س��ت��اذ  �جلمعية  رئي�ض  �لبحي�سي 
عبد�هلل و�أد�رتها �لأ�ستاذة �إيلز� قا�سه –رئي�سة 
.2022 �آذ�ر   30 بتاريخ  وذلك  �لثقايف،  �ملركز 
�جلوهرية  �لق�سية  �أن  على  �لبحي�سي  د.  �أكد 
يف �سر�عنا بعد �مل�ساألة �لعقائدية هي �لأر�ض، 
متار�ض  ج��غ��ر�يف  حيز  �إىل  حتتاج  �لفكرة  لأن 
�لفل�سطينيون  ب��ه  ق���ام  م��ا  �أن  و�ع��ت��رب  ع��ل��ي��ه، 
و�خل�سرة  �لنقب  يف  �لأخ���ر  �لأ���س��ب��وع  خ��الل 
وب���ن���ي ب������ر�ك، ي�����س��ك��ل خ���ط���رً� ع��ل��ى �ل��ع��دو 
تلك  �أن  �إىل  م�����س��رً�  �ل�����س��و�ري��خ،  م��ن  �أك���ر 
�لأر���ض. بيوم  وثيقًا  �رتباطًا  ترتبط  �لعمليات 
"زغاريد  لفرقة  فنية  عرو�سًا  �لندوة  ت�سمنت 
"�سرين"  فرقة  قدمتها  وم�سرحية  �لرجوع" 
�سعرية  وق�سائد  ليف،  دي��ب  �لفنان  باإ�سر�ف 
�ألقاها �ل�ساعر �بر�هيم ليف، �إ�سافة �إىل و�سلة 
�خلتام  ويف  �ل��ع��ل��ي.  ج���وري  لل�ساعرة  �سعرية 
�لثقايف  �ملركز  رئي�سة  بتكرمي  �جلمعية  قامت 
�لندوة. ه��ذه  يف  �مل�ساهمني  �لإخ��وة  من  وع��دد 
من  �أكر  �لعدو  على  خطرً�  ي�سكل  بر�ك،  وبني 
�ل�سفر  نقطة  من  �ل�ستباك  �إن  �إذ  �ل�سو�ريخ، 
هو �أكر ما يوجع �لإ�سر�ئيلي، م�سرً� �إىل �أن تلك 
�لأر���ض. بيوم  وثيقًا  �رتباطًا  ترتبط  �لعمليات 
"زغاريد  لفرقة  فنية  عرو�سًا  �لندوة  ت�سمنت 
"�سرين"  فرقة  قدمتها  وم�سرحية  �لرجوع" 
�سعرية  وق�سائد  ليف،  دي��ب  �لفنان  باإ�سر�ف 
�ألقاها �ل�ساعر �بر�هيم ليف، �إ�سافة �إىل و�سلة 
�خلتام  ويف  �ل��ع��ل��ي.  ج���وري  لل�ساعرة  �سعرية 
�لثقايف  �ملركز  رئي�سة  بتكرمي  �جلمعية  قامت 
�لندوة. ه��ذه  يف  �مل�ساهمني  �لإخ��وة  من  وع��دد 

اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ي��م ن����دوة اف��را���س��ي��ة 
مب����ن����ا�����س����ب����ة ي��������وم الأر�����������س
�جلمعية  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  هيئُة  �أق��ام��ت 
مبنا�سبة   ،"Webinar" �فر��سية  ن���دوًة 
)�سلب  عنو�ن  حتت  �لأر���ض  ليوم   36 �لذكرى 
�لأر��سي �سيا�سة قام عليها �لكيان �ل�سهيوين.. 
وذلك  فل�سطيني(،  خيار  و�ملو�جهة  و�لرف�ض 
."Zoom" بتاريخ 29 �آذ�ر2022، عرب من�سة
يف  حت���دث  حم�����اور،  ث��الث��ة  �ل���ن���دوة  ت�سمنت 
�ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  من  �لأول  �ملحور 
�لأخ  �ل�سابق  و�ملعتقل  �لفل�سطيني  �ملنا�سل 
�ل��ث��اين من  �مل��ح��ور  علي ح��ري��ك��ة، وحت���دث يف 
�لعالقات  م�سوؤول   – �لهر�ض  وليد  �لأخ  دم�سق 
للمحور  �أم����ا  �ل�����س��ع��ب،  ح���زب  يف  �خل��ارج��ي��ة 
�لنا�سطة  ب��روت  من  فيه  حتدثت  فقد  �لثالث 
�لإعالمية ثريا �حلاج عبدو، فيما �أد�رت �لندوة 
طوي�سي. �آلء  �لعامة  �لعالقات  هيئة  م�سوؤولة 

اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ي��م م��ل��ت��ق��ًى ���س��ي��ا���س��ي��ًا 
دن�����ون خ������ان  خم���ي���م  يف  وف���ن���ي���ا 

جمعية  �أقامت  �لأر���ض  ليوم   46 �لذكرى  مبنا�سبة 
�سيا�سيًا  ملتقًى  �لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة 
�لوحدة  ي��وم  �لأر�����ض..  ي��وم   " �سعار  حت��ت  وفنيًا 
حممد  د.  م��ن  ك��ل  ف��ي��ه  ح��ا���س��ر  �لفل�سطينية" 
يا�سر  �لأخ  و  �جل��م��ع��ي��ة،  رئ��ي�����ض   - �لبحي�سي 
فت�ح  حلرك�ة  �ملركزية  �للجنة  ع�سو   - �مل�سري 
كتمتو  �هلل  عبد  �ل�سيخ  و�سماحة  �لنت��ف��ا�سة، 
وذلك  �ل�سام،  ب��الد  علماء  �حت��اد  رئي�ض  نائب   -
ب���ت���اري���خ31/�آذ�ر/2022 يف  خميم خ��ان دن��ون .

��ستهل �مللتقى �لأ�ستاذ عمر جمعة – �مل�سوؤول �لثقايف 
يف �جلمعية مرحبًا باحل�سور، ثم بد�أ �حلديث �لأخ 
يا�سر �مل�سري وترحم على �أرو�ح �ل�س��ه�د�ء وخا�سة 
هذه  �أن  موؤكدً�  �لف�د�ئية،  بالعمليات  �رتقو�  �لذين 
�لعمليات هي �سل�سلة مت�سلة منذ عام 48 و�لوحدة 
�أن  �إىل  م�سرً�  ميد�نية،  وح��دة  هي  �لفل�سطينية 
�ل�سالم  �إذ� كانت على قاعدة  �ملفاو�سات �جلارية 
�ندماج مع  �إذ� كانت على قاعدة  �أما  فهي مقبولة 
�لكيان فهي مرفو�سة لن �لكيان ل يعرف �سوى لغة 
�لقوة، م�سددً� على �أن �ل�س���ر�ع معهم �س�ر�ع وجود.
�أن  �أكد بدوره  �لذي  �ل�سيخ كتمتو  بعد ذلك حتدث 
�لكيان ي�سعى ملحو �لذ�كرة �لفل�سطينية لأنها متتلك 
�لتاريخ و�لر�ض و�لدين، م�سرً� �إىل �أن "�إ�سر�ئيل" 
تقوم  لأن��ه��ا  �ل�سعوب  م��ع  للتطبيع  �لتو�سل  تريد 
�سرورة  على  م�سددً�  �ل��ق��ادة،  مع  بالتطبيع  فقط 
�كرب. ب�سكل  لأبنائنا  �لثقايف  �جلانب  على  �لعمل 

�أننا  و�أك��د  �لبحي�سي  حممد  د.  �حلديث  و�ختتم 
�ل�سهادة  لأن  �ل�س�هادة  ���س��روط  منتلك  �أن  يجب 
ي��و�زي  مم��ا  �أق��ل  تكون  �ل�سهادة  ثقافة  غياب  يف 
�لفل�سطيني  �سعبنا  يبقى  هذ�  ومع  �ل�سهادة،  هذه 
م���ن �أك�����ر ���س��ع��وب �ل���ع���امل �����س���ت���ع���د�دً� ل��ه��ذ�.

ثقافة  تعزيز  �سرورة  �إىل  �جلمعية  رئي�ض  و�أ�سار 
هو  �لعدو  وبني  بيننا  �ل�سر�ع  حمور  و�أن  �ملقاومة 
�لأر�ض، كما �أكد على �أن �مل�سروع �ل�سهيوين و�أدو�ته 
نفي  �سياق  يف  �ملخيمات  تدمر  تعمدت  �لإرهاب�ية 
�لفل�سطيني، حيث �إن �ملخيم هو م�سروع ثبات وعودة 
و�ملطلوب هو ��ستمر�ر نفي �لفل�سطيني، بينما تقوم 
�سرورة  على  و�سدد  �لنفي،  نفي  مبعادلة  �ملقاومة 
�متالك روؤية م�سركة للتوحد وخطة عمل و�حدة.

ب���ع���د ذل������ك ق����دم����ت ف����رق����ة زه�������ور �جل������ولن 
ب��ق��ي��ادة �ل��ف��ن��ان ف����وؤ�د ن��ه��ار ف��ق��رة ف��ن��ي��ة، تالها 
ع���ر����ض ف��ي��ل��م "ن��ب�����ض �لأر���������ض" م���ن �إن���ت���اج 
�ل���و�ع���د. �لفل�سطيني  �ل�����س��ب��اب  م���ن  جم��م��وع��ة 
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اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ي��م ن�����دوة ح��ق��وق��ي��ة 
ح���ول ح��ق��وق امل�����راأة وال��ت��زام��ات��ه��ا
�لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية  �أقامت 
ندوة حقوقية حتت عنو�ن )�مل��ر�أة بني �حلقوق 
�ل�سوري(،  و�لقانون  �لت�سريع  وفق  و�للتز�مات 
�لأ�ستاذة رمي طوي�سي،  حا�سرت فيها �ملحامية 
 13 بتاريخ  وذل��ك  �ل�سيد�ت،  من  عدد  بح�سور 
�سبينة. �آذ�ر 2022، يف مكتب �جلمعية مبخيم 
حت��دث��ت �لأ����س���ت���اذة رمي ط��وي�����س��ي ع���ن �أه���م 
يف  و�لتز�ماتها  �مل��ر�أة  بحقوق  �ملتعلقة  �لقو�نني 
�لقو�نني  ه��ذه  تطبيق  و�آلية  �ل�سوري،  �لقانون 
�سرورة  عن  �أي�سًا  وحتدثت  �لو�قع.  �أر�ض  على 
ومعرفتهن  �لقو�نني  ه��ذه  على  �لن�ساء  �ط��الع 
و�قت�ساديًا  �سيا�سيًا  �ملجتمع  يف  �مل��ر�أة  بحقوق 
حول  �حل�����س��ور  م��ع  نقا�ض  د�ر  وق��د  وث��ق��اف��ي��ًا. 
�ملحا�سرة.  �لأ���س��ت��اذة  �سرحتها  �لتي  �لأف��ك��ار 

خ��ط��اب��ي  م���ه���رج���ان  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
مب����ن����ا�����س����ب����ة ي��������وم الأر�����������س
حممد  د.  برئي�سها  ممثلة  �جلمعية  �ساركت 
حممد  �ملهند�ض  م��ن  ك��ل  وع�سوية  �لبحي�سي 
�لإل��ك��روين  �لإع����الم  هيئة  م�����س��وؤول  م�سعود 
�لعمل  هيئة  م�����س��وؤول  م��و���س��ى  حم��م��ود  و�لأخ 
�خلطابي  �مل��ه��رج��ان  يف  و�ل��ط��الب��ي،  �ل�سبابي 
�لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  ف�سائل  نظمته  �ل���ذي 
ليوم  و�لأرب��ع��ني  �ل�ساد�سة  �ل��ذك��رى  مبنا�سبة 
�إعادة بناء و�إ�سالح  "نحو  �لأر�ض، حتت �سعار 
ل�سعبنا  و�ل��وح��ي��د  �ل�����س��رع��ٍي  �مل��م��ث��ل  م.ت.ف 
�آذ�ر   2٥ بتاريخ  وذل���ك  �لوطني"،  مبيثاقها 
بدم�سق.  �ل��رم��وك  مبخيم  �لعربي  �ل��ن��ادي  يف 
�ل�سورّية،  �لعربّية  �جلمهورّية  بكلمة  ب���د�أت   
�ألقاها �لرفيق ر�سو�ن م�سطفى، �أمني فرع ريف 
دم�سق حلزب �لبعث �لعربي �ل�سر�كي، تالها 
�لفل�سطينّية يف  كلمة �ملقاومة مل�سوؤول �لعالقات 
حزب �هلل، ح�سن حب �هلل، ثم كلمة �لأه��ل يف 
�لأر��سي �لفل�سطينّية �ملحتلة عام 1948، �ألقاها 
�أمني عام حركة �أبناء �لبلد، رجا �غبارية، عرب 
�ألقاها  �لقد�ض،  كلمة  تلتها  م�سّور،  ت�سجيٍل 
�سب�سطّية  �أ�ساقفة  رئي�ض  حنا،  �هلل  عطا  �ل�سيد 
ت�سجيٍل  عرب  �لقد�ض،  يف  �لأرث��وذوك�����ض  للروم 
فل�سطني  بكلمة  �لكلمات  و�ختتمت  م�����س��ّور، 
�ألقاها �لدكتور طالل ناجي �لأمني �لعام للجبهة 
�لعامة. �لقيادة   – فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبّية 

  

)اليمن  ن���دوة  يف  ت�����س��ارك  اجلمعية 
���س��ب��ع ����س���ن���وات م����ن ال�����س��م��ود(
�ساركت جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 
ندوة  يف  �لبحي�سي  حممد  د.  برئي�سها  ممثلة 
�لعرب  �لكتاب  �حت��اد  نظمها  و�سيا�سية  فكرية 
�ليمنية  �مل�سرة  قناة  مع  بالتعاون  �سورية  يف 
حتت �سعار "�ليمن �سبع �سنو�ت من �ل�سمود" 
�سورية  يف  �ليمنية  �جلمهورية  �سفر  مب�ساركة 
�لكتاب  �حت���اد  ورئ��ي�����ض  ���س��ربي  علي  ع��ب��د�هلل 
حا�سر  وقد  �حل��ور�ين.  حممد  �لدكتور  �لعرب 
�ل�سوري  �ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لأك��ادمي��ي  فيها 
�أنور رجا  �أبو عبد�هلل، و �لأ�ستاذ  �لدكتور ب�سام 
�ل�سعبية  �جلبهة  يف  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو 
و�لأ�ستاذ  �لعامة،  �لقيادة  فل�سطني  لتحرير 
�مل�سرة  ق��ن��اة  يف  �ل��رب�م��ج  م��دي��ر  رزق  حميد 
�آذ�ر 2022 بدم�سق. بتاريخ 23  �ليمنية، وذلك 
�أ�ساد �مل�ساركون ب�سمود �ل�سعب �ليمني �لعظيم 
كما  و�لنت�سار،  �لثبات  من  �سنو�ت  �سبع  بعد 
�مل�سرة  قناة  مع  �لندوة  هام�ض  على  �حتفلو� 
بالذكرى �لعا�سرة لنطالقها ك�سوت مقاوم يف 
مو�جهة �لعدو�ن وكمنرب ل�سدق �لكلمة وللحقيقة.

ج���م���ع���ي���ة ال���������س����داق����ةيف ن�����دوة 
ب���ع���ن���وان "ال���ط���ال���ب امل�����س��ت��ب��ك"
�ساركت هيئة �لعمل �ل�سبابي و�لطالبي يف جمعية 
ب��الأخ  ممثلة  �لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة 
�ل�سبابي  �لعمل  هيئة  م�سوؤول   – مو�سى  حممود 
�لهيئة.  ع�سو  حمظية  ح�سني  و�لأخ  و�لطالبي، 
�مل�ستبك"،  "�لطالب  بعنو�ن  ثقافية  ب��ن��دوة 
�لأم��ة(،  نب�ض  �ملقاوم  )�ل�سباب  �سعار  وحت��ت 
مبنا�سبة  �لطالبية؛  فل�سطني  ر�بطة  نظمتها 
ذكرى ��ست�سهاد �ملثقف �مل�ستبك با�سل �لأعرج، 
رئي�ض   – �لهيجاء  �أبو  با�سل  �لأخ  فيها  وحا�سر 
�لحتاد �لعام لطلبة فل�سطني فرع �سورية، وذلك 
بتاريخ 21 �آذ�ر 2022، يف مقر �لر�بطة بدم�سق.

م���وؤمت���ر  اف���ت���ت���اح   يف  وت�������س���ارك 
احت��������اد ال����ل����ج����ان ال���ع���م���ال���ي���ة
 يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني
�لدكتور  برئي�سها  ممثلة  �جلمعية  �ساركت      
�لفتتاحية  �جلل�سَة  بح�سور  �لبحي�سي  حممد 
للموؤمتر �لإقليمي لحتاد جلان �لوحدة �لعمالية 
فل�سطني،  لتحرير  �لدميقر�طية  �جلبهة  يف 
�إقليم  مكتب  يف   ،2022 �آذ�ر   4 بتاريخ  وذل��ك 
�أر�سل  ذل��ك  �إىل  �ل��رم��وك.  خميم  يف  �جلبهة 
�جلمعية  ب��ا���س��م  تهنئة  ب��رق��ي��ة  د.�لبحي�سي 
�لنجاح  ل��ه  متمنيًا  �مل��وؤمت��ر،  �نعقاد  مبنا�سبة 
دور  تعزيز  طريق  على  وخمرجاته  �أعماله  يف 
وتاأهياًل. تنظيمًا  �لفل�سطينية  �لعاملة  �لطبقة 

للتطريز  م��ع��ر���س��ًا  ت��ق��ي��م  اجل��م��ع��ي��ة 
�سبينة خميم  يف  الفل�سطيني  وال���راث 
�لإير�نية  �لفل�سطينية  �ل�سد�قة  جمعية  �أقامت 
للكتاب و�ل�سحفيني  �لعام  بالتعاون مع �لحتاد 
 / �ل�سعبي  �ل����ر�ث  جمعية   / �لفل�سطينيني 
من  كل  مب�ساركة  �لفل�سطيني  للتطريز  معر�سًا 
ح�سني  نعمة   / قنو�تي  رنا   / �لركوعي  هاين   (
م�سوؤول  �سرقي  م��رو�ن  �لأخ  وبح�سور  خالد(، 
�أمني  �جلمعية يف �ملخيم، و�لأخ ر�فع �ل�ساعدي 
�سر �ملنتديات و�مللتقيات و�جلمعيات يف �لحتاد 
�لفل�سطينيني،  و�ل�سحفيني  للكتاب  �ل��ع��ام 
وممثلي ف�سائل �ملقاومة يف خميم �سبينة، ود. 
�ل�سعبي،  �ل��ر�ث  يف  �لباحثة  �خل�سر�ء  جنالء 
و�لوطنية  �لثقافية  �ل�سخ�سيات  م��ن  وع���دد 
وح�����س��د م���ن �أه�����ايل �مل��خ��ي��م. وذل����ك ب��ت��اري��خ 
�سبينة. مكتب �جلمعية مبخيم  ٥/3/2022 يف 
فيها  حتدثت  كلمة  �خل�سر�ء  جن��الء  د.  �ألقت 
�لفل�سطينية  و�لأث����و�ب  �مل��ط��رز�ت  ت��اري��خ  ع��ن 
و�أه���م���ي���ت���ه���ا ع���ن���د �ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.
كلمته  يف  �ل�����س��اع��دي  ر�ف���ع  �لأخ  �أك���د  ب����دوره   
خالل  ب��ه،م��ن  و�لتم�سك  �ل���ر�ث  �أهمية  على 
�إق���ام���ة �مل��ع��ار���ض و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، م�����س��رً� �أن 
ه��ذ� ن��وع م��ن �أن����و�ع �مل��ق��اوم��ة و�إ���س��ن��اد �سعبنا 
. �ملحتلة  �لأر����س��ي  يف  �ل�سامد  �لفل�سطيني 
بعد ذلك مت تكرمي �لأخوة �مل�ساركني يف �ملعر�ض  .
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ب���ع���ن���وان ن�������دوة  يف  اجل���م���ع���ي���ة 
ظ��ل  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  )امل�������س���ه���د 
وال���ع���امل( امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���ط���ورات 
�ساركت جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 
�لبحي�سي باحل�سور  برئي�سها د. حممد  ممثلًة 
�لقد�ض  م��وؤ���س�����س��ة  �أق��ام��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���ن���دوة  يف 
�لأر����ض  ل��ي��وم   46 �ل��ذك��رى  مبن�سبة  �ل��دول��ي��ة 
�لفل�سطيني  )�مل�سهد  عنو�ن:  حتت  �لفل�سطيني 
يف ظل �لتطور�ت �حلا�سلة يف �ملنطقة و�لعامل( 
�أل��ق��اه��ا �ل��دك��ت��ور ط��الل ن��اج��ي؛ �لأم���ني �لعام 
�لقيادة  فل�سطني-  لتحرير  �ل�سعبية  للجبهة 
�ل��ع��ام��ة، ب��ح�����س��ور: د. خ��ل��ف �مل��ف��ت��اح؛ �مل��دي��ر 
فلحوط؛  �سابر  و�ل��دك��ت��ور  للموؤ�س�سة،  �ل��ع��ام 
�ل�سعب  لدعم  �ل�سورية  �لعربية  �للجنة  رئي�ض 
�ل�سفر  �سربي  �هلل  عبد  و�ل�سيد  �لفل�سطيني، 
�ليمني، و�ل�سيد ر�سو�ن �حليمي �لوزير �ليمني 
�ملفو�ض، و�ل�سيد �أمني �سكري ممثل عن �ل�سفارة 
�لإير�نية، و�ل�سيد مقد�م جميد ممثل �ل�سفارة 
من  م��ن��دوب  م��رة  حممد  و�ل��دك��ت��ور  �لعر�قية، 
�نطونيو�ض حنانيا  و�لأب  �لفل�سطينية،  �ل�سفارة 
رباب  و�ل�سيدة  �لفل�سطيني،  �جلليلي  �لعكاوي 
�لأحمد؛ مديرة �ملركز �لثقايف، وعدد من قادة 
من  ولفيف  دم�سق،  يف  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
�لكتاب و�لإعالميني و�ملهتمني. وذلك بتاريخ30 
�آذ�ر 2022 يف �ملركز �لثقايف �لعربي-�أبو رمانة. 

بعنوان  خا�س  لقاء  يف  ت�سارك  اجلمعية 
)احل����رب الأوك���ران���ي���ة وت��داع��ي��ات��ه��ا 
ع����ل����ى �����س����وري����ة وامل���ن���ط���ق���ة(
    �ساركت جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 
�لبحي�سي باحل�سور  برئي�سها د. حممد  ممثلة 
مع  �لعرب  �لكتاب  �حتاد  نظمه  خا�ض  لقاء  يف 
�ل�سيدين د. ب�سار �جلعفري نائب وزير �خلارجية 
�لرو�سي  �ل�سفر  يفيموف  و�ألك�سندر  �ل�سورية 
�لأوك��ر�ن��ي��ة  ع��ن��و�ن )�حل���رب  يف دم�سق حت��ت 
وتد�عياتها على �سورية و�ملنطقة(، وذلك بتاريخ 
�لعرب. �لكتاب  �آذ�ر 2022  يف مقر �حتاد   24
 �أو�سح �ل�سفر �لرو�سّي �أن بالده جلاأت �إىل �لفعل 
�لع�سكري دفاعًا عن وجودها، وهناك وثائق تثبت 
رون  �أن �لنازيني �جلدد يف �أوكر�نيا كانو� يح�سّ
لهجوم ع�سكري على رو�سيا، وقد حددو� �ملوعد 
يف �لثامن و�لع�سرين من �سهر �سباط لعام 2022. 
�حل��رب  نتائج  �جلعفري  د.  �سرح  جانبه  م��ن 
�أن �سورية  �لأوكر�نية حا�سرً� وم�ستقباًل، مبينًا 
من �لناحية �ل�سيا�سية �ست�ستفيد من هذه �حلرب، 
حكيمًا،  و�ع��ي��ًا  �سيا�سيًا  موقفًا  �تخذت  و�أن��ه��ا 
مذكرً� باأن �لعرب تاريخيًا فوتو� ما �سّماه �لفر�ض 
�ل�سائعة كما يف �أزمة �ل�سو�ريخ يف كوبا، وقبل 
.19٥6 عام  م�سر  على  �لثالثي  �لعدو�ن  ذلك 

اجل��م��ع��ي��ة ت�����س��ارك ف��ري��ق ت��ك��ات��ف 
"�سغف" الأول  معر�سه  يف  التطوعي 
     �ساركت جمعية �ل�سد�قة �لفل�سطينية �لإير�نية 
ممثلة بالأخ حممود مو�سى م�سوؤول هيئة �لعمل 
لفريق  �لأول  باملعر�ض  و�ل��ط��الب��ي،  �ل�سبابي 
"�سغف"،  ��سم  حمل  �ل��ذي  �لتطوعي  تكاتف 
�لقيادة  ع�سو  جمعة  �أح��م��د  �لرفيق  بح�سور 
�ل�سعبية  �لتحرير  حرب  طالئع  ملنظمة  �لعامة 
_قو�ت �ل�ساعقة و�لرفيق با�سل �أبو �لهيجاء 
�سورية  يف  فل�سطني  لطلبة  �لعام  �لحتاد  رئي�ض 
�لثقايف  �مل��رك��ز  م��دي��رة  �أح��م��د  رب��اب  و�ل�سيدة 
�ل�سخ�سيات  من  وع��دد  رمانة،  �أب��و   – �لعربي 
ديال  �لدكتورة  �أب��رزه��م  و�ل�سيا�سية  �لر�سمية 
�ملنطقة  تنمية  ل�����س��وؤون  �ل��دول��ة  وزي���رة  ب��رك��ات 
ع�سو  �ل�سلمان  �سفو�ن  و�ل��دك��ت��ور  �جلنوبية، 
�لتقدمية  �لوطنية  للجبهة  �ملركزية  �لقيادة 
�ل�سوري  �حل��زب  يف  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�ض 
�ملنظمات  يف  و�لإخ�����وة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ق��وم��ي 
و�لعربية.  و�ل�����س��وري��ة  �لفل�سطينية  �ل�سبابية 
مب�ساركة  ف��ن��ي  ع��م��ل   64 �مل��ع��ر���ض  ���س��م  وق���د 
و�خلّريجني. �لهو�ة  من  وفنانة  فنان  ع�سرين 

مبنا�سبة عيد �لأم قامت هيئة دعم عو�ئل 
�ل�سد�قة  جمعية  يف  و�لأي��ت��ام  �ل�سهد�ء 
�لفل�سطينية �لإير�نية بزيارة لعو�ئل ثالثة 
فعالية  �سمن  �حل�سينية  خميم  يف  �سهد�ء 
د.  �لوفد  �سم  وقد  �ل�سهيد(.  �أم  )زي��ارة 
حممد �لبحي�سي – رئي�ض �جلمعية، و�لأخت 
�لدعم،  هيئة  م�سوؤولة   – �خلطيب  ر�سا 
و�لأخت عال قا�سم علي وعدد من مندوبي 
�آذ�ر2022.  26 ب��ت��اري��خ  وذل���ك  �لهيئة، 
�ل�سهيد ق�سي خالد  �لزيارة عائلة  �سملت 
�لذي لبَّى ند�ء ربه عام )2014(، وعائلة 
�ل�سهيد �أحمد وليد بولد �لذي �رتقى عام 
طالب  ح�سن  �ل�سهيد  وعائلة   ،)2014(

احل�����س��ي��ن��ي��ة خم���ي���م  يف  ال�������س���ه���داء  ع����وائ����ل  ت�������زور  اجل���م���ع���ي���ة 
.)2012( ع��ام  ��ست�سهد  �ل���ذي  حممد 
�أن  �ل�سهد�ء  لعو�ئل  �جلمعية  وف��د  �أك��د 
لفل�سطني،  �ستبقى منارة  �ل�سهد�ء  قو�فل 
درب  ون�سالهم  بدمائهم  ���ُدو�  َع���بَّ فقد 
ع��و�ئ��ل  �أم���ا  �ل��دف��اع عنها وحت��ري��ره��ا. 
للجمعية  �ل�سكر  ق��دم��و�  فقد  �ل�سهد�ء 
وعائالتهم. بال�سهد�ء  �هتمامها  على 
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�لع�سكرية  �لعملية  �أن  ■ل ميكن �لدعاء   
�لرو�سية يف �أوكر�نيا، �سغلت �لعامل عن �لق�سية 
�لفل�سطينية. ففي �لأ�سا�ض، كان �لعامل، وب�سكل 
م�سغوًل  �لأم��رك��ي��ة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  خا�ض 
�لفل�سطيني،  لل�سعب  �لوطنية  �لق�سية  ع��ن 
�أركانه  ل�سالح ق�سايا، يعتقد جو بايدن وهيئة 
�أك��ر  �أن��ه��ا  و�لع�سكرية،  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�سيا�سية 
�جلانب  �لفل�سطينية. حتى  �لق�سية  من  �أهمية 
�لإ�سر�ئيلي نف�سه، وب�سكل خا�ض رئي�ض حكومة 
على  يرد  �أن  يتجنب  بينيت،  نفتايل  �لحتالل 
وقد  �لفل�سطينية،  للق�سية  ذك��ر  �أي  ل�سانه 
حولها، كاأمر و�قع �إىل جمرد ق�سية �قت�سادية 
وزير  �إىل  �أحال معاجلة ملفاتها  �جتماعية،   –
دفاعه بيني غانت�ض، يف خط مبا�سر مع �لرئي�ض 
حممود عبا�ض �سخ�سيًا. ومع ذلك، ميكن �لقول 
�لق�سية  على  �لرو�سية  �لع�سكرية  للعملية  �أن 
نتائجها  نتلم�ض  �سوف  ت��اأث��ر�ت  �لفل�سطينية 
��ستحقاق. كل  وعند  منعطف  كل  عند  لحقًا، 
ففي مو�زين �لقوى �لإقليمية، ينبغي �لقول 
�زد�د  قد  "لإ�سر�ئيل"  �لإقليمي  �ملوقع  �أن 
�ملوقع  �سوى  �ملجال  هذ�  يف  يناف�ض  ومل  وزن��ًا، 
�لركي. تركيا من خالل موقعها �جليو�سيا�سي 
�لتي  �ل��دويل  �لطابع  ذ�ت  �لبحرية  )�مل��م��ر�ت 
وتاأثر  و�لأبي�ض(،  �لأ�سود  �لبحرين  بني  تربط 
�ملعربين  هذين  يف  �حل��رك��ة  ب�ساأن  ق��ر�ر�ت��ه��ا 
تفتح  �أن  ميكنها  ما  و�لدردنيل(،  )�لبو�سفور 
على  وكذلك  مو�سكو،  على  �ملطلوب،  بالتو�زن 
�ل�سياق ذ�ته،  �أنقرة يف  ت�ستعيد  و�أن  و��سنطن، 
كونها عا�سمة لدولة ع�سو يف �حللف �لأطل�سي، 
على غر�ر  �لقت�سادية،  تنغم�ض يف �حلرب  مل 
باقي �لأطر�ف يف �حللف، بل ��ستغلت موقعها 
تر�ها  �سيا�سة  �إجادة  عرب  مكانتها  لتعزيز  فيه 
متو�زنة، تر�سي مو�سكو، ول تغ�سب و��سنطن.
�أكر(  يهمنا  ما  )وه��ذ�  تركيا  جانب  �إىل 
دور  لتلعب  �ل�سفوف  "�إ�سر�ئيل"  تقدمت 
�لأوروبية، وهو  و�لعو��سم  �لو�سيط بني مو�سكو 
كان  و�إذ�  تكن حم�سوبة.  مفاجاأة مل  �سّكل  �أمر 
�لقول �أن �لو�سيط �لإ�سر�ئيلي ��ستفاد من كونه 
يهودي  جتمع  فيها  �أوكر�نيا  كون  ومن  يهوديًا، 
هي  �لعو�مل  ه��ذه  و�أن  �أل��ف��ًا،   120 عن  يقل  ل 
لإ�سر�ئيل  �ل�سروط  توفر  يف  �لدور  لعبت  �لتي 
�مل��وق��ع.  تعزيز  معناه  ف��ه��ذ�  و���س��ي��ط��ًا،  لتكون 
باعتبارها  "�إ�سر�ئيل"  تدعيه  �ل���ذي 
تقع  حيث  و�أن���ه  �ل��ع��امل،  يف  �ليهود"  "دول���ة 
كانت  �أي���ًا  ي��ه��ود،  ي�سكنها  �أم��اك��ن  يف  �أح���د�ث 
�ملعنية  ه��ي  "�إ�سر�ئيل"  ف���اإن  جن�سيتهم، 
ب��رع��اي��ة م�����س��احل��ه��م، يف ت��اأك��ي��د �زدو�ج���ي���ة 
�لوقت  يف  ولإ���س��ر�ئ��ي��ل  لوطنه  �ل��ي��ه��ودي  ولء 

خـواطر فلـســطينية على هامـش األزمة يف أوكرانيا

تاأكيد  ويف  �لأ�سيل(،  وطنه  )باعتباره  نف�سه 
جن�سيتهم،  كانت  �أي���ًا  �ل��ع��امل،  يهود  �أن  على 
وه��ذ�  "�إ�سر�ئيل"،  مرجعيته  �سعب  فهم 
�لوطنية. �لق�سية  ي��خ��دم  ل  �حل���ال  بطبيعة 
��ستطاعت  قد  "�إ�سر�ئيل"  كانت  و�إذ� 
يف  �لأوكر�نية   – �لرو�سية  �ملاأ�ساة  ت�ستغل  �أن 
�إقليم  �أمركية حيكت خيوطها يف  موؤ�مرة  ظل 
�لرو�سية،  �لدفاع  وز�رة  عنها  ك�سفت  دونبا�ض، 
�إقليميًا،  كانت  جمتمعة،  �لعربية  �ل��دول  ف��اإن 
�لنفطية  �ل��روة  �أن  وتبني  �لأك��رب،  �لغائب  هي 
تلعب  �أن  يف  وف�سلت  حمّيدة،  بقيت  �خلليجية، 
دورً�، ولو جزئيًا، يف لعبة �لعقوبات �لقت�سادية 
و��سنطن  �سعدت  �أن  بعد  حتى  رو�سيا،  على 
�إجر�ء�تها لتطال قطاع �لطاقة بفروعه �ملختلفة.
من  �لثالثة  �لإقليمية  �لدولة  �إي���ر�ن،  �أم��ا 
من  كل  جانب  �إىل  �ملنطقة،  يف  �لنفوذ  حيث 
�لو�جب  �ملوقف  �تخذت  فقد  ورو�سيا،  تركيا 
�إىل ج��ان��ب رو���س��ي��ا، يف  �ل��وق��وف  �أي  �ت��خ��اذه 
و�لتي  �لأوروب��ي��ة،  �لأمركية  �لهجمة  مو�جهة 
م�ساألة  م��ن  بكثر  �أب��ع��د  ��ستهد�فاتها  ب��ن��ت 
�أوك��ر�ن��ي��ا. يف  �ل��رو���س��ي��ة  �لع�سكرية  �لعملية 

* * *
يتجاهل  �أن  �أح��دً� ل ميكن  فاإن  ذلك  ومع 
�لق�سية  ع��ل��ى  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأزم����ة  ت��د�ع��ي��ات 
فيه  يت�ساعد  �ل��ذي  �لوقت  ففي  �لفل�سطينية. 
�حل��دي��ث ع��ن م��وؤث��ر�ت دول��ي��ة جت���اوزت ح��دود 
وكوريا  �ل�سني  تطال  وقد  �لأوكر�نية،  �مل�ساألة 
منطقتنا  �أن  �ل��و����س��ح  م��ن  ف��اإن��ه  �ل�سمالية، 
ب��ق��ي��ت ه���ادئ���ة، خ��ا���س��ة م���ا يتعلق  �ل��ع��رب��ي��ة 
فيها  �لأمور  �سارت  �لتي  �لفل�سطينية  بالق�سية 
قيادية  �جتماعات  د�ئ��م��ًا.  عليه  ه��ي  م��ا  على 
�سيء  ول  �سحفية،  وت�سريحات  فل�سطينية 
�إ�سر�ئيلية  غ����زو�ت  �لأر������ض.  ع��ل��ى  ملمو�ض 

 – �لأم��رك��ي  �ل�����س��ر�ع  ظ��ل  يف  �إن  �أوًل- 
�لرو�سي، وما يقال يف �سدده عن متغر�ت فاإن 
�أنفا�سها، وباتت جزءً�  �لرباعية �لدولية لفظت 
من �ملا�سي، ومل تعد ت�سكل �إطارً� دوليًا، تهيمن 
عليه �لوليات �ملتحدة لإد�رة �لعملية �ل�سيا�سية 
ذ�ت �ل�سلة بالق�سية �لفل�سطينية. فهذ� �لتعاون 
بني �لوليات �ملتحدة ورو�سيا، �سقط على �أر�ض 
�ملتحدة  �لوليات  وهيمنة  �أوكر�نيا،  يف  �ملعركة 
كالق�سية  �ل��ك��ربى،  �لق�سايا  ع��ل��ى  م��ن��ف��ردة 
�لفل�سطينية، مل تعد تن�سجم وتتالءم مع �لنظام 
�لعاملي �جلديد �لذي ن�ساأ حتت �سربات �جلي�ض 
�ل��رو���س��ي مل�����س��روع مت��دد �ل��ن��ات��و �إىل �أوك��ر�ن��ي��ا 
لقد  �لنووية.  قو�عده  من  قاعدة  �إىل  وحتويلها 
كانت �لرباعية �لدولية �سيغة تو�فقية، تقدمت 
بها كفكرة دول �لحتاد �لأوروبي لتوفر لها دورً� 
�أدخلت  و�إد�رتها،  �لفل�سطينية  �لق�سية  ظل  يف 
لها  تكفل  تعديالت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  عليها 
�إد�مة هيمنتها على �لعملية �ل�سيا�سية، ودخلتها 
طرفًا  ي�سكل  �أن  يف  ينجح  مل  ط��رف��ًا  مو�سكو 
ل�سببني  �لفل�سطينية،  للق�سية  نقله  يف  مو�زيًا 
�أبيب  ت��ل  و�إ����س���ر�ر  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  تعنت  �ث��ن��ني: 
»�ل�سامن«  هي  و��سنطن  حليفتها  �إبقاء  على 
للعملية �ل�سيا�سية يف �ملنطقة، ووهم فل�سطيني 
و��سنطن  بيد  ه��ي  �حل��ل  مفاتيح  �أن  ر�سمي 
ميكن  لع��ب��ًا  �إل  لي�ست  مو�سكو  و�أن  وح��ده��ا، 
مع  �ل�سر�ع  �إد�رة  منه يف  �لتكتيكية  �ل�ستفادة 
�لدولية  �لرباعية  بقيت  ولذلك  "�إ�سر�ئيل،" 
�لق�سية  حل  عن  عاجزة  �لعامة،  م�ساعيها  يف 
�لدولية،  �ل�سرعية  ق��ر�ر�ت  عرب  �لفل�سطينية، 
�لأمركية   – �لإ�سر�ئيلية  للمر�وغة  �أد�ة  وظلت 
على  �لفل�سطيني  �لر�سمي  �لإ����س���ر�ر  )رغ���م 
�لتم�سك بها !( وقد �تخذت �لأمور مظهرً� �أكر 
ظل  يف  �ملتحدة  �لوليات  ذهبت  حني  تعقيدً�، 
�لدولية،  �لرباعية  تعليق  حد  �إىل  تر�مب  �إد�رة 
�لنقالب  على  يقوم  للحل  ��سر�تيجية  وو�سع 
وما  ون�سفها.  �لدولية  �ل�سرعية  ق��ر�ر�ت  على 
ز�لت �إد�رة بايدن، كما توؤكد �لوقائع، تقف عند 
�إد�رة تر�مب، ومل  �لتي خطتها  ذ�ت �خلطو�ت 
ط��ال �حلديث  لوهم  ت��روي��ج  م��ع  عنها  ت��ر�ج��ع 
�لدولتني«. »ح��ل  ��سمه  تبا�سر،  �أي��ة  دون  عنه 
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ون�سف  و�ع���ت���ق���الت ج��م��اع��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  مل���دن 
دور  تتجاوز  ل  �إع��الم��ي��ة  فعل  وردود  م��ن��ازل، 
�لدويل،  للمجتمع  و�ل�سكوى  و�لإد�نة  �ل�ستنكار 
�لعامة  جمعيته  وكذلك  �أمنه،  جمل�ض  �ملن�سغل 
عن  و��سنطن  تتوقف  ل  �لتي  �أوكر�نيا  ب��اأزم��ة 
لندن،  م��ن  ملمو�ض  ب��ان��دف��اع  نر�نها  ت�سعر 
�أم����ر و�ح����د ق��د ي��ك��ون م��ل��م��و���س��ًا؛ ه��و جتميد 
�ل�سائكة،  بالق�سايا  �لبت  يف  "�إ�سر�ئيل" 
�لأح��م��ر. و�خل���ان  ج���ر�ح،  و�ل�سيخ  كالنقب، 
وبات و��سحًا �أن �لوليات �ملتحدة جنحت 
�إ�سر�ئيلي،   – فل�سطيني  »ن��ظ��ام«  �إر���س��اء  يف 
)�أو فر�سه رمبا(  �ل�ستقر�ر  يقوم على �سمان 
ولو  �لقد�ض  معركة  �أخ��رى  م��رة  تتكرر  ل  حتى 
على  "�إ�سر�ئيل"  تعمل  لذلك  �أخ��رى.  ب�سيغ 
�لفل�سطينية،  �ل�سلطة  مع  �ل�سر�ع«  »تقلي�ض 
م�ستقر  نظام  ظل  يف  �ملو�طنني،  �سد  وت�سعره 
�ملقاومة  بوؤر  حما�سرة  يكفل  �لأمني،  للتن�سيق 
لبناء  م�سروع  �أي  �أمام  �لطريق  و�سّد  �ل�سعبية، 
�ل�سعبية.  للمقاومة  �ملوحدة  �لوطنية  �لقيادة 
تد�ر  كلها  �مللفات  ف��اإن  �أم��ا يف قطاع غزة 
)�جلنود  حم��ور:  م��ن  �أك��ر  على  و�ح���دة  دفعة 
�لقطاع،  �إعمار  �إع��ادة  �لأ�سرى،  �لإ�سر�ئيليون 
�حتياجات  تلبية  �لقطرية،  �ملالية  �مل�ساعدة 
�ل���ق���ط���اع م���ن �مل���ح���روق���ات، ت��خ��ف��ي��ف ع��بء 
�حل�سار عرب ت�سغيل �ملزيد من �لأيدي �لعاملة 
م�ض  �أي  دون  "�إ�سر�ئيل"   يف  �لفل�سطينية 
بل  و�لأمنية،  �لع�سكرية  �حل�سار  ب��اإج��ر�ء�ت 
��ستقطع  للف�سل،  ج���د�ر  ع��رب  ذل��ك  بتعزيز 
�لبناء  ل�سالح  �إن  �لقطاع،  �أر��سي  من  �ملزيد 
�ل�سكان(.  باعتبارها »منطقة حمّرمة« على  �أو 
�أم�����ا  �ل�������ر�ه�������ن.  �ل�����ظ�����رف  ه�������ذ� يف 
ن��ت��ل��م�����ض  �ل����ق����ادم����ة، ف��ل�����س��وف  يف �لأي��������ام 
ن���ت���ائ���ج �أخ�������رى لأزم�������ة �أوك����ر�ن����ي����ا م��ن��ه��ا:
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يوم القد�س العاملي
يوم الوحدة والت�ضامن مع احلق

    ت���اأت���ي ذك�����رى ي����وم �ل���ق���د����ض ه��ذ� 
وجماهديها  باأهلها  و�ل��ق��د���ض   2022 �ل��ع��ام 
وجه  يف  كعادتها  �ساخمة  تقف  ومر�بطيها، 
�ملتو��سل.....  �ل�سهيوين  و�لعدو�ن  �لحتالل 
وتزينها �أرو�ح �ل�سهد�ء �لتي حتوم يف �سمائها. 
يف �سو�رعها يوزع �أطفالها �حللوى على �لنا�ض 
�لتي  �لبطولية  بالعمليات  و�ب��ت��ه��اج��ًا  ف��رح��ًا 
تاريخها  عن  دفاعًا  �ملقد�سة،  �ملدينة  �سهدتها 
�ل�سبان  نفذها  و�لتي  وكر�متها،  وح�سارتها 
�مل�ستوطنني  �عتد�ء�ت  على  ردً�  �لفل�سطينيون 
�ملدعومني من قو�ت �لحتالل. يف يوم �لقد�ض، 
�رتباطه  �لفل�سطيني  يوؤكد  ي��وم،  كل  يف  كما 
تتطلع  �لقد�ض  ي��وم  ويف  وفل�سطني،  بالقد�ض 
مب�ساجدها  �ملقد�سة  �ملدينة  �إىل  �لأمة  �سعوب 
يف  �ملنزرعني  �أبنائها  مع  ت�سامنًا  وكنائ�سها، 
يحول  �لذين  �ملاليني  �إليها  ويتوق  �أحيائها، 
قلوبهم  يف  ف��ه��ي  وب��ي��ن��ه��م.  بينها  �لح��ت��الل 
ولن  ذ�كرتهم  من  متحى  لن  وعقولهم...... 
يطويها �لن�سيان .... وعيونهم �إليها ترحل كل 

يوم.     
جاء �لإعالن عن يوم �لقد�ض بعد �نت�سار 
�لإم��ام  قبل  من  �لإير�نية  �لإ�سالمية  �ل��ث��ورة 
بتاريخ 1979/8/7  بادر  �لذي  �خلميني)قد( 
بالإعالن عن يوم �لقد�ض �لعاملي يومًا لالحتاد 
و�لت�سامن بني �مل�سلمني جاء فيه: »لقد حذرت 
خطر  من  طويلة  �سنو�ت  مدى  على  �مل�سلمني 
�لأي��ام  ه��ذه  �سّعدت  �لتي  �لغا�سبة  �إ�سر�ئيل 
و�لإخوة  �لأخ��و�ت  �لوح�سية �سد  من حمالتها 
لبنان،  جنوب  يف  وخ�سو�سًا  �لفل�سطينيني 
ب�سكل  وم�ساكنهم  بيوتهم  بق�سف  تقوم  وهي 
م�ستمر للق�ساء على �ملنا�سلني �لفل�سطينيني. 
و�حلكومات  عامة  �لعامل  م�سلمي  �أدع��و  �إنني 
يد  لقطع  و�لحت��اد  �لت�سامن  �إىل   �لإ�سالمية 
هذ� �لغا�سب وحماته، كما �أدعو م�سلمي �لعامل 
كافة �إىل �إعالن �آخر جمعة من �سهر رم�سان 
�أن  وميكن  �لقدر،  �أي��ام  من  هي  �لتي  �ملبارك 
�ل�سعب  م�سر  تعميق  يف  �أي�سًا  حا�سمة  تكون 
من  ي��ع��ربو�  و�أن  للقد�ض  ي��وم��ًا  �لفل�سطيني، 
�لدويل  �مل�سلمني  ت�سامن  �ملر��سيم عن  خالل 
لل�سعب  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �حل��ق��وق  ع��ن  �ل��دف��اع  يف 

�لفل�سطيني �مل�سلم«.
ومكانتها  �لقد�ض  قد�سية  من  و�نطالقًا 
�لدينية و�لتاريخية، فاإن �لدفاع عنها وحماية 

تر�جعًا،  و�ل��ر�ج��ع  ع��ج��زً�،  �لعربي  �لعجز  وي���زد�د 
مو�قف  يف  ذل��ك  جت�سد  وق��د  �نق�سامًا.  و�لنق�سام 
�لثورة  �نت�سار  بعد  �إي��ر�ن  يف  �لإ�سالمية  �جلمهورية 
�آي���ة �هلل  �لإم����ام  ب��ق��ي��ادة  �لإ���س��الم��ي��ة ع���ام 1979، 
�خلميني)قد( حني رفع ر�ية �لكفاح �إىل جانب ن�سال 
�لعاملي«،  �لقد�ض  »ي��وم  و�أطلق  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
�لإير�نية  �لإ�سالمية  �جلمهورية  ت�سامن  عن  تعبرً� 
مع �ل�سعب �لفل�سطيني، د�عيًا جميع �مل�سلمني للتوحد 
من �أجل حترير �ملدينة �ملقد�سة ومقد�ساتها. وقد جاء 
�أ�سهر من  �ستة  بعد  �لعاملي  �لقد�ض  يوم  �لإعالن عن 
�أربعة  وبعد  �إي��ر�ن،  �إىل  �لإمام �خلميني )قد(  عودة 
�أو�ئل  يف  �أي  �لإ�سالمية  �جلمهورية  قيام  من  �أ�سهر 
�سهر �آب من �لعام 1979، مما يوؤكد على مدى ح�سور 
باإعالنه  �لذي  �لإمام  فكر  و�أولويتها يف  �لق�سية  هذه 
�أن حترير �لقد�ض من  يوم �لقد�ض �لعاملي يوؤكد على 

بر�ثن �ل�سهيونية هدف ��سر�تيجي لكل �لأمة.
بالق�سية  خ��ا���س��ًا  ي��وم��ًا  �ل��ق��د���ض  ي���وم  ي��ك��ن  مل 
كان  بل  فح�سب،  �لفل�سطيني  و�ل�سعب  �لفل�سطينية 
يومًا عامليًا مبا للقد�ض من مكانة رفيعة لدى �مل�سلمني 
كافة، �إذ �أعطى �لإمام �خلميني)قد( لق�سية �لقد�ض 
�لقد�ض  »ي��وم  بالقول:  لذلك  م�سرً�  �لعاملي  بعدها 
�إن��ه  بالقد�ض،  خا�سًا  ي��وم��ًا  فقط  لي�ض  ع��امل��ي،  ي��وم 
�أن  ذلك  �مل�ستكربين«.  مع  �مل�ست�سعفني  مو�جهة  يوم 
ت�ستهدف  لها  �لد�عمة  �لكربى  و�لقوى  �ل�سهيونية 
�قت�سادهم  ونهب  �مل�سلمني  على  �ل�سيطرة  فر�ض 
�ملنطقة  يف  �لقومي  �لتع�سب  بث  �أن  كما  وثرو�تهم، 
منذ  �لقوى  تلك  تنفذها  �لتي  �ملخططات  �أح��د  هو 
�أمد بعيد لتحقيق �أهد�فها. فقد �عترب �لإمام �لدفاع 
�لإ�سالمية يف مو�جهة  �لوحدة  �لقد�ض دفاع عن  عن 
�مل�سروع �ل�سهيوين �لذي قام على �لتجزئة و�لتفرقة، 
�لعامل،  يف  �مل�سلمني  لوحدة   رم��زً�  �لقد�ض  من  وجعل 
جميع  تكون  �أن  يف  نرغب  »�إننا  بقوله:  ذلك  موؤكدً� 
�مل�ست�سعفني  بالد  وكافة  �لإ�سالمية  و�لأقطار  �لدول 

يف �لعامل كتلة و�حدة«. 
اأربعة  م��دى  على  القد�س  ي��وم  �سكل  لقد 
وقوة  الفل�سطينية  بالق�سية  للتذكري  منا�سبة  عقود 
الفل�سطيني  ال�سعب  مبظلومية  وللتذكري  عدالتها، 
�سكل  كما  ال�سالح،  بقوة  دي��اره  من  اأُخ��رج  الذي 
ال�سعب  جانب  اإىل  للوقوف  دع��وة  القد�س  ي��وم 
ال�سهيوين،  لالحتالل  مقاومته  ودعم  الفل�سطيني 
وال�ستكبار  ال�سهيوين  العدوان  وجه  يف  والوقوف 
العامل.  �سعوب  على  الهيمنة  وحماولت  الأمريكي 

مقد�ساتها هو �أحد وجوه �للتز�م �لديني. وللقد�ض �أهمية كبرة يف �ل�سر�ع �لد�ئر مع �مل�سروع 
�ل�سهيوين وخمططاته �لتي ركزت على تهويد �ملدينة وتزوير تاريخها �لثقايف و�حل�ساري، 
�لتي  �ملدينة  �لقد�ض«،  »يهودية  لتكري�ض  �لعن�سرية م�ستمرة  �ل�سهيونية  �لدعو�ت  تز�ل  ول 
مل تتوقف يومًا مقاومتها للم�ساريع �ل�ستيطانية، و�لتي ت�سهد على �لدو�م مو�جهات عنيفة 
و�حلكومة  �لحتالل  قو�ت  من  �ملدعومة  �ملتطرفة  �ل�سهيونية  و�لع�سابات  �مل�ستوطنني  مع 
ودفاع  �لعربي  و�لوطن  فل�سطني  عن  دف��اع  هو  �لقد�ض  عن  �لدفاع  ف��اإن  لذ�  �ل�سر�ئيلية. 
وقلب  �ملجاهدين  قبلة  هي  ورمزيتها  بقيمتها  �لقد�ض  �أن  ذلك  وحريتها،  �لأمة  كر�مة  عن 
�ل�سر�ع �لعربي �ل�سهيوين، وحتريرها و�جب ديني وقومي مقد�ض ومن يردد عن �لدفاع 
عنها، يعاك�ض �لتاريخ وي�سع نف�سه يف خدمة �مل�سروع �ل�سهيوين، ول ت�ستقيم حياة �لأمة يف 
�ل�سعي �إىل حتقيق �أهد�فها و��ستقر�رها �إل بتكري�ض جهودها يف مو�جهة �لغز�ة �ل�سهاينة 
يف فل�سطني، ورفع �لظلم عن �لقد�ض وتخلي�سها من رج�ض �لحتالل. وهذ� يتطلب �حل�سد 
�لو��سع لقوى �ل�سعب �لفل�سطيني و�لعربي و�سعوب �لعامل �لإ�سالمي كافة وتقدمي �لت�سحيات، 
و�قت�ساديًا،  ع�سكريًا  وبدعمها  �لغربية  �لقوى  بتاأييد  يحظى  منظمًا  ع��دوً�  نو�جه  لأننا 
 « �لإمام �خلميني )قد(:  يقول  �ل�سياق  �لأمريكية. ويف هذ�  �ملتحدة  �لوليات  ر�أ�سها  وعلى 
يوم �لقد�ض، يوم يجب �أن تتحدد فيه م�سائر �ل�سعوب �مل�ست�سعفة، يوم يجب �أن تعلن فيه 

�ل�سعوب �مل�ست�سعفة عن وجودها يف مقابل �مل�ستكربين«. 
فل�سطني  �أر�ض  على  �ل�سهيوين  �لوجود  �سد  �لفل�سطيني  �جلهاد  �ندرج  �لبد�ية  ومنذ 
حتت عنو�ن �لقد�ض ومقد�ساتها كما هو عن كامل �أر�ض فل�سطني، ما يعني �أن �ل�سر�ع حولها 
هو �سر�ع يتمحور حول معنى ومربر �لوجود. ويكون رد �لفعل �أ�سا�سًا باملقاومة بكل �أ�سكالها 
�لتي ت�ستند �إىل �سرعية �لوجود على �لأر�ض و�إىل رف�ض �ل�ستعمار باعتباره عملية �سطو م�سلح 
وعدو�ن. وهي ل تقوم بالعتماد على قر�ر�ت �سادرة عن �لأ�سرة �لدولية و�لقانون �لدويل 
يعتمد  �ل�سهاينة. فهو  �لتي ينطلق منها  �ليهود  لتاريخ  و�لنظرة  �ملقد�ض«  »�لتاريخ  ول على 
على دور �ل�سعب و�إ�سهامه �لفعلي يف �ملقاومة وي�ستثمر تر�ث �ل�سعب وتاريخه ودينه. وكلما 
تبنّي عجز �لنظام �لعربي �لر�سمي، �أو تبني عدم رغبة بع�ض �لدول يف مو�جهة �أو مقاومة 
�لكيان �ل�سهيوين )كقوة دنيوية قامت بالفعل �حلربي و�ل�ستيطاين وبالتخطيط �ل�سيا�سي 
�لإيديولوجي  �ملوقف  دور  ت�سخم  و�ملوؤ�س�سات(،  �لقوة  بناء  وبعملية  �ل�ستيطاين  وبالتطبيق 
�ملعار�ض و�ملناق�ض لالإيديولوجيا �ل�سهيونية، وز�د دور �لإميان يف عملية �لتعبئة و�لتجيي�ض 

جلماهر تلك �لدول �لتي تقاع�ست عن �لقيام بدورها.
يوم �لقد�ض هو عنو�ن لل�سر�ع بني �حلق و�لباطل، بني قوى �خلر �لتي تد�فع عن �لقيم 
و�لعد�لة �لإن�سانية وعن حقوق �مل�ست�سعفني وق�ساياهم �لعادلة، وبني قوى �ل�سر و�ل�ستكبار 
�خلميني)قد(  فالإمام  وم�سائرهم.  �ل�سعوب  م�سالح  �سد  وتقف  �لعدو�ن  تدعم  �لتي 
�لقد�ض  و�لوقوف عند متطلبات  و�لتقييم  يومًا ملر�جعة �حل�ساب  �لعاملي  �لقد�ض  يوم  يعترب 
ومقد�ساتها،  �ملدينة  على  �ل�سر�سة  �ل�سهيونية  �لهجمة  فيها  تزد�د  مرحلة  يف  ون�سرتها، 

ابراهيم ابو ليل
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علي بدوان

بكل فئاتهم، وقفة رجٍل و�حد، يف ت�سديهم جلي�ض �لإحتالل، 
وجمموعات �مل�ستوطنني �مل�سلحني، مد�فعني عن مدينتهم، مدينة 
�جلارية  و�ل�سم  �لتهويد  حمالت  مو�جهة  يف  ملحتلة،  �لقد�ض 
ويف  و�لغربي،  �ل�سرقي  بجزئيها  �لكامل  �حتاللها  منذ  بحقها 
مو�جهة عمليات بناء �ملُ�ستعمر�ت على �أر�سها بعد تو�سيع حدودها 
ُمتتالية،  �سنو�ٍت  عرب  بد�أت  و�لتي  م�سبوق،  غر  ب�سكٍل  �لإد�ري��ة، 
�ي�سًا. و�ل�سرقي  �لغربي  بجز�أيها  للمدينة  �لكامل  �لحتالل  بعد 
ومنذ بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك، ويف يوم �لقد�ض �لعاملي، وما 
�سبقه من �أيام، وخالل كل �لأوقات �لتي م�ست، وقف �أبناء �ملدينة، 
وباأ�سلحتهم �ملتو��سعة جدً�، لكن بار�دتهم �لفولذية، بالإ�ستباك 
�لد�ئم مع �لحتالل وع�سابات �مل�ستوطنني، و)من �لنقطة �سفر( 
و�لدبلوما�سي  �ل�سيا�سي  وب��احل��ر�ك  �لعارية(،  وب��)�ج�سادهم 
وكامل  �ملدينة  يحّولو�  �أن  بذلك  و��ستطاعو�  �ل��دويل،  �ملجتمع  يف 
�لدو�م، وت�سّكل  ُم�ستعلة بوجه �لحتالل على  �حيائها �ىل مناطق 
�أم��ام  يفرون  �مل�ستوطنني  من  وجعلت  ل��ه،  �لد�ئم  �لقلق  م�سدر 
عمليات  وتو�سيع  متديد  يف  �لحتالل  جهود  فف�سلت  �ملقد�سيني، 
�لتهويد يف �أحياء : �ل�سيخ جر�ح، وباب �لعمود، وو�دي �جلوز، بني 
حنينا، وحي �سعفاط، و�سور باهر، وكفر عقب، �لطور، �لعي�ساوية، 
جبل �ملكرّب، �ل�سيخ جر�ح، �سلو�ن ...�لخ ... وغرها من �لأحياء 
�ملقد�سيني  �إر�دة  و�نت�سرت  �لتهويد،  �سيف  و�نك�سر  �ملقد�سية. 
�لذين ماز�لو� يف قلب �ملعركة دفاعًا عن �ملدينة، يف مو�جهة نهٍج 
��ستعماري تهويدي �إحاليل تو�سعي يهدف �إىل تغير معامل مدينة 
�ملُ�ستعمر�ت  وبكتل  و�مل�ستوطنني  بال�ستيطان  و�إغر�قها  �لقد�ض، 
�لفل�سطيني،  حميطها  عن  متامًا  وف�سلها  �لفارغة،  �سبه  حتى 
لرو�ية  وي���رّوج  يخدم  مب��ا   ،1948 ع��ام  �ملحتل  بالعمق  وربطها 
�لحتالل �لتلمودية �ل�ستعمارية، ب�ساأن �لقد�ض، وفل�سطني عمومًا.
�لفل�سطيني، و�لدفاع  �أيام �لكفاح  ويف هذه �لأيام �لع�سيبة، 
عن �ملدينة، ويف �أيام �لقد�ض �لعاملي، تعي�ض مدينة �لقد�ض وعموم 
مو�طنيها مرحلة قا�سية )للك�سر مع �لحتالل( يف �سياق مو�جهة 
�مل�سروع �لتو�سعي "�لإ�سر�ئيلي" وتاأكيده. حيث موؤ�مر�ت ونر�ن 
�ملدينة  يف  ُم�ستعلة  �لقد�ض،  مدينة  ب�ساأن  و�سيا�ساته  �لحتالل، 
وحتى   ،1967 عام  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  وجميع  �ملقد�سة 
يف �لد�خل �ملحتل عام 1948، حيث حتّولت �مل�ساجد �لتاريخية يف 
خمتلف �لقرى �ملدمرة و�ملُهّجرة من �سمال فل�سطني �ىل جنوبها 
"حانات" على يد �لحتالل، عد�  ومن �سرقها �ىل غربها، �ىل 
�لفل�سطيني.  �لد�خل  مناطق  خمتلف  يف  �ملقابر  ��ستهد�ف  عن 
"�لإ�سر�ئيلي"  �ل��دمي��غ��ر�يف  �لتغير  حم����اولت  ك��ل  �إن 
ُيغّر  لن  �لفل�سطيني،  و�لوطن  �لأر�ض  وعموم  للقد�ض  �ل�سهيوين 
فامل�سجد  �لأق�سى،  و�ق��ع  من  ول  �لفل�سطينية،  �لأر���ض  و�ق��ع  من 
بكل م�ساحته وه��ي 144 دومن��ًا ف��وق �لأر���ض وحت��ت �لأر����ض، هو 
مع  �ل�سر�كة  يقبل  ول  �لق�سمة  يقبل  ل  للم�سلمني  خال�ض  ح��ق 
و�لوطن  �لأر����ض  ��سحاب  فل�سطني،  �بناء  غر  �أخ��ر  ط��رٍف  �أي 
باأ�سره.  �لعامل  �متد�د  على  وخارجها  فل�سطني  د�خل  �لأ�سليني، 
م�سار  يف  ��سا�سيًا  مكانًا  وت��اأخ��ذ  حتتل  �لقد�ض،  مدينة  �إن 
وق�سية  بامتياز،  �لأم��ة  ق�سية  باعتبارها  �لإحتالل  مع  �ل�سر�ع 
�ملوؤمنني يف �لعامل باأ�سره، عامة، وقد �رتفع من�سوب هذه �ملكانة، 
�لفل�سطينية  َم�ّست �ملدينة  �لتي  �ملُتتالية  مع �لإجر�ء�ت �لأمريكية 
تر�مب(  )دونالد  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  �عالن  منذ  �ملحتلة، 
�لإحتالل،  لدولة  كعا�سمة  �لقد�ض(  مبدينة  )�أي  بها  �لإع��ر�ف 
على  بال�سغط  و��ستتباعًا  �ليها،  و��سنطن  �سفارة  مقر  ونقل 
�ل��دول  وخ�سو�سًا  �لقد�ض،  ملدينة  �سفار�تها  لنقل  �ل��دول  بع�ض 
�لأم��ري��ك��ي��ة ودول ج��م��ه��وري��ات )�مل����وز(. �ل��ق��ارة  �ل�����س��غ��رة يف 
ق��ر�ر�ت  كل  �سيا�ستها  يف  �لإحتالل"  "دولة  �إنتهكت  لقد 
�لأمن  ملجل�ض   2334 �لقر�ر  منها  �لدولية،  و�لقو�نني  �ل�سرعية 
�جلمعية  وم��ع��ه  �لأم���ن  )جمل�ض  ج��دد  ح��ني   2016 �ل��ع��ام  نهاية 
�ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة( �إع��ر�ف��ه بالقد�ض ج���زءً� م��ن �لأر����ض 
و�لتهويد  �لإ�ستيطان  �أ�سكال  ك��ل  و�أد�ن  �ملحتلة،  �لفل�سطينية 
�لقر�ر  �أي�سًا  ومنها  "�إ�سر�ئيل"،  قبل  م��ن  و�إحتاللها  فيها 

و��سا�ساته، وحماولت  �أركانه  ُتهدد  �لتي  و�حلفريات يف حميطه 
�لقيود  فر�ض  ع��رب  �مل�سجد  ���س��وؤون  يف  �لتدخل  �لإح��ت��الل  دول��ة 
و�إبعاد  و�عتقال  بالقد�ض،  �لإ�سالمية  �لأوق��اف  د�ئ��رة  عمل  على 
جتاه  تتوقف  مل  د�ئمة  "�إ�سر�ئيلية"  �سيا�سة  وكلها  �مل�سلني، 
�لأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  �ق��د�م  معها  وز�د  و�لأق�سى.  �لقد�ض 
 ،2017 �لعام  نهاية  قر�ر  با�ست�سد�ر  تر�مب(  )دونالد  �ل�سابق 
عا�سمة  و�ع��ت��ب��اره��ا  "�إ�سر�ئيل"،  ل���  �لقد�ض  مدينة  ب�سم 
ونقل  بذلك  �لع��ر�ف  على  �لعامل  دول  وحث  �لإح��ت��الل،  لدولة 
�جل��ولن  �سم  يف  كما  �أب��ي��ب،  ت��ل  م��ن  �ل��ق��د���ض  �ىل  �سفار�تهم 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  يو�جه  وم��از�ل  و�ج��ه  وقد  �ملحتل.  �ل�سوري 
وبدعٍم  وثبات،  بحزٍم،  �لقد�ض،  ب�ساأن  �ل�سابق  �لأمريكي  �ملوقف 
للدول  ��سافة  ومنهم  �لعامل،  يف  و�حللفاء  �لأ�سدقاء  من  موؤثر 
ورو�سيا... و�ل�سني  �لأوربية  �ملجموعة  دول  غالبية  �لإ�سالمية، 
بطرد  و�مل�سمر،  منه،  �ملعلن  �لح��ت��الل  ق��ر�ر  �إن  وعليه، 
دفعات ُمتتالية من �ملو�طنني �لفل�سطينيني �أبناء �لوطن �لأ�سليني 
حنٍي  ومن  �لقد�ض،  مدينة  من  و�أحيائهم  ودوره��م،  منازلهم  من 
"عطرت  جمعية  ب�ساأنها  تتو�طاأ  خطة  �إط��ار  يف  تندرج  لأخ��ر، 
م��و�ط��ن   700 ن��ح��و  ل��ط��رد  �لإح���ت���الل  حمكمة  م��ع  كوهانيم" 
و�ملبنية  ذ�ت��ه��ا،  �لإدع����اء�ت  مبوجب  منازلهم،  م��ن  فل�سطيني 
�مللكية  ونفي  �ليهود  ل�سالح  لالأر�ض  مزيفة  ملكية  تلفيق  على 
�لفل�سطينية، وتزوير �ل�سجالت �لعقارية، وعلى �أن يتم يف �خلطة 
مدينة  لت�سبح  بالتتابع،  �ل��الح��ق  ط��رده��م  "�لإ�سر�ئيلية"، 
�لأ�سليني  مو�طنيها  دون  خال�سة،  "�سهيونية"  مدينة  �لقد�ض 
متو��ساًل  �لفل�سطيني  �لكفاح  م���اد�م  هيهات.  هيهات..  لكن 
وبدعم كل م�سلمي �لعامل ودولهم �ملحرمة، ومعهم �حر�ر �لعامل. 
�لإحتالل"،  "دولة  �أن  �لثقة،  كل  نثق  �إننا  �حل��الت،  وبكل 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  على  �إر�دت��ه��ا  فر�ض  يف  �أب���دً�،  تنجح  ل��ن 
و�لتاريخية  و�لدميوغر�فية  �جلغر�فية  �حلقائق  تغير  يف  ول 
�أق�ساها  م��ن  �ملحتلة  فل�سطني  وع��م��وم  �لقد�ض  مدينة  ب�ساأن 
�لأمريكي  �ل��دع��م  ق��وة  �أو  �سطوتها  بلغت  مهما  �أق�ساها،  �ىل 
ماذهبنا  تزكي  و�لوقائع  تلك،  �أو  �لإد�رة  ه��ذه  من  لها  �ملُ��ق��دم 
موقع  يف  تكون  �أن  جميعها  �لفل�سطينية  �لقوى  على  وهنا  �ليه. 
ل�سالح  �للفظي  �لفعل  موقع  ومغادرة  ل�سعبها،  و�لوفاء  �لريادة، 
�لو�سائل  بكل  �لحتالل،  مو�جهة  يف  �مل�ستويات  كل  على  �لعمل 
�لقد�ض. ملدينة  بالن�سبة  خا�سة  �ملُتاحة،  �لأ�سلحة  وبكل  �ملُمكنة، 

بالإعر�ف   2012 عام  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية   ،67/19
�لالجئني،  ق�سية  وحل  �لقد�ض"،  وعا�سمتها  فل�سطني  ب�"دولة 
�لعودة  حق  لهم  يكفل  �ل��ذي   194 �لقر�ر  مبوجب  �لفل�سطينيني 
 .1948 �ل��ع��ام  منذ  منها  ه��ّج��رو�  �لتي  و�ملمتلكات  �ل��دي��ار  �إىل 
)كبرها  جُمتمعة  "�لإ�سر�ئيلية"  �لأح���ز�ب  �تفقت  لقد 
و�سغرها(، على �لتقاطع ب�ساأن مدينة �لقد�ض، وفل�سطني عمومًا، 
وفق قو��سم �سبه تامة وتقاطعات ثابتة، وبتفاهماتها وت�سهيالتها 
�ملتطرفة،  �ل�سهيونية  �ليمينية  �حلريدية  �لهيكل  جلماعات 
وب�سكل  �لأق�سى،  للم�سجد  �ملقتحمني  �أع��د�د  زي��ادة  ذلك  و�سمل 
كل  �لأف��ر�د يف  �أع��د�د  زي��ادة  مع  �لتور�تية،  �لأعياد  خا�ض خالل 
�ملغاربة،  باب  عند  �لنتظار  فر�ت  وتقلي�ض  ُمقتحمة،  جمموعة 
مو�ٍز  �آخ��ر  م�سرب  فتح  �إىل  ت�سل  قد  متطورة  ت�سهيالت  وتقدمي 
للم�سرب �حلايل عند مدخل ج�سر باب �ملغاربة، وبالتايل بتغير 
مت�سارع،  وب�سكٍل  تدريجيًا  �لأق�سى  بامل�سجد  �لقائم  �لو�سع 
�ملتطرفني  �سلو�ت  ع��ن  �لنظر  بغ�ض  �لإح��ت��الل  �سرطة  وق��ي��ام 
بال�سالة  لهم  �سمنيًا  لل�سماح  �لأم��ر  ي�سل  وقد  �لأق�سى،  د�خل 
وهذ�  عالنية،  ذلك  عن  �لإف�ساح  دون  �ل�سرقية  �ل�ساحات  د�خل 
�لإحتالل"  "دولة  �نتهاكات  �إن  �لقائم.  �لو�سع  تغير  يعني  ما 
�ملقد�سة  �ملدينة  تهويد  وحم��اول��ة  �ل��دول��ي��ة،  و�ل�سرعية  للقانون 
م�ستمرة،  عملية  �لإح��ت��الل،  ل��دول��ة  و�سمها  عليها،  و�لإط��ب��اق 
للمدينة يف حزير�ن/ �لكامل  �لإحتالل  وتتو��سل دون توقف منذ 
�لرئي�ض  �د�رة  �أخذت منذ قر�ر  �لتهويد  لكن عملية  يونيو 1967، 
�لأمريكي �ل�سابق )دونالد تر�مب( حيزً� �آخر، له عالقة باملوقف 
�لإحتالل،  لدولة  م�سبوق  غر  ب�سكٍل  �ملُنحاز  �لأعمى  �لأمريكي 
و�حيائها  �ملدينة  د�خ��ل  للتوغل  �لإح��ت��الل  ب�سلطات  مادفع  وه��و 
حتى  �ملدينة  تهويد  بغر�ض  و�مل�سيحية،  �لإ�سالمية،  �لعربية، 
�لقائمة  �لعربية  و�و�بدها  و�لتاريخية،  �ل�سعبية،  حار�تها  �سمن 
حميطها  قو�ض  على  �لتو�سع  عن  ف�ساًل  جدً�،  طويلة  �سنو�ٍت  منذ 
وتو�سيع حدودها �لإد�رية، ومن جميع �جلهات، وبناء �مل�ستعمر�ت 
حتى لو كانت فارغة من �ل�سكان �أو باعد�د متو��سعة من �ل�سكان 
ُجدد  مب�ستوطنني  رفدها  �أم��ل  على  �ملُ�ستعمرين(،  )�ملهاجرين 
جلمعية  و�لأر����ض  �لعقار�ت  وت�سليم  �لإح��ت��الل.  نظر  وجهة  من 
كوهانيم"  "عطرت  جمعية  و�أهمها  هي  ميينية،  �إ�ستيطانية 
�لتي تدعي ملكيتها لليهود، فيما رف�ست �ملحكمة "�لإ�سر�ئيلية" 
�لإخ���الء. �سد  �لفل�سطينيون  قدمها  ج��وه��ري��ة  �إث��ب��ات��ات  ع��دة 
�إن جمموعة �لقتحامات "�لإ�سر�ئيلية" للم�سجد �لأق�سى 

يف يــوم الـقدس العاملي
 فل�سطني ..ال���ق�سية ال���حية ال��تي ل ت����موت

88



د  د د د د TAREEQ ALQUDS

         
مقدمة:

�آث������اًر� تاريخية  ب��ك��ل م��ا ف��ي��ه��ا  �ل��ق��د���ض  ت��ع��د م��دي��ن��ة   
جانب  �إىل  وت�سم  و�لإن�سانية،  و�مل�سيحيني  للم�سلمني 
وقبابا  وم��ن��ازل  م��د�ر���ض  و�لأدي���رة  و�لكنائ�ض  �مل�ساجد 
بني  �ل��ذي  �لأق�سى  �مل�سجد  هو  �آث��اره��ا  و�أه��م  و�أ�سبلة، 
ق��ب��ل �مل��ي��الد ب��اأك��ر م��ن �أل��ف��ي ���س��ن��ة، وه���و ث���اين مكان 
هي  و�ل��ق��د���ض  م��ك��ة.  يف  �حل���ر�م  �مل�سجد  بعد  للعبادة 
فيها  ول��ه��م  �مل�سيحيني،  ع��ن��د  قد�سية  �لأم���اك���ن  �أك���ر 
�مليالدي. �لر�بع  �لقرن  يف  بنيت  �لتي  �لقيامة  كني�سة 
�ل�سهيوين  �لكيان  حكومة  عند  منا�سبة  مت��ر  ول        
�لقد�ض  مدينة  ب���اأن  �مل��ز�ع��م  وتتكرر  �إل  �لعن�سرية؛ 
�لعقود  وخالل  �مل�سطنعة"،  لدولتها  �أبدية  "عا�سمة 
تهويد  عمليات  �ملقد�سة  �ملدينة  �سهدت  �ملا�سية  �ل�سبعة 
و�مل�سيحية.  �لإ�سالمية  �ملدينة  هوية  لطم�ض  وحم��اولت 
�آخر تلك �لج��ر�ء�ت ولي�ض �خرها، �قامة �ملركز  وكان 
�لتهويدي �ل�سخم على جبل �لزيتون »�لطور« يف �لقد�ض 
ومركزً�  »كني�ض«  بناء  ي�سم  �ل��ذي  �ملركز  هذ�  �ملحتلة، 
وهم  مر�قبة،  ومركز  �بحاث  ومعهد  ومكتبات  للتدريب 
يدعون �ن �لرتباط باملدينة �ملقد�سة يبد�أ من هذ� �ملوقع 
�ك��رب جتمع  لإق��ام��ة  يخططون  فاإنهم  ذل��ك  ك��ل  وف��وق   ،
��ستيطاين هناك ي�سمل �ر��سي تعود للكنائ�ض �لفل�سطينية، 
وكل هذ� لغاية �ملزيد من �عمال �لتهويد باملدينة �ملقد�سة.
     ويف 14 �أيار 2018؛ نقلت �ل�سفارة �لأمركية مقرها 
كخطة  �ملحتلة،  �لقد�ض  مدينة  �إىل  �أبيب"  "تل  من 
��سر�تيجية لفر�ض �لأمر �لو�قع على �ملدينة �ملقد�سة وعلى 
ورئي�سها  �لأمركية  �لإد�رة  �ختارت  وقد  �لفل�سطينيني. 
�ل�سعب  لنكبة  �ل�سبعني  �لذكرى  تر�مب  دونالد  �ل�سابق 
�لفل�سطيني لتقدمي هذه "�لهدية" للحليفها �لإ�سر�ئيلي.
�لقد�ض  �إىل  �لأم��رك��ي��ة  �ل�سفارة  نقل  ق���ر�ر  وك���ان       
وحمل   ،199٥ �لثاين  ت�سرين   8 ي��وم  �سدر  قد  �ملحتلة 
كانون   6 ويف   ،199٥″ �لقد�ض  �سفارة  "ت�سريع  ��سم 
�ل�سرقي  ب�سقيها  �لقد�ض،  �أن  تر�مب  �أعلن   2017 �لأول 
"��سر�ئيل".  �ل�سهيوين  للكيان  عا�سمة  و�ل��غ��رب��ي، 
على  تبقي  �لتي  �لدولية  ل��ل��ق��ر�ر�ت  �لن�سياع  ر�ف�سًا 
ومتجاوزً�  �لح��ت��الل؛  حتت  فل�سطينية  �لقد�ض  مدينة 
�لن��ع��ك��ا���س��ات �خل��ط��رة ع��ل��ى �لأم����ن و�ل���س��ت��ق��ر�ر يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، وي���وؤج���ج م�����س��اع��ر �مل�����س��ل��م��ني و�مل�����س��ي��ح��ي��ني.
�لأمم  �إىل  �أحيلت  قد  �لقد�ض  مدينة  ق�سية  وكانت      
�لهيئة  و�أ���س��درت  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  بعد  �ملتحدة 
بتدويل   1947 �ل��ث��اين  ت�سرين   29 يف  ق��ر�ره��ا  �لدولية 
بن  دي��ف��د  �أع��ل��ن   1948 �لأول  ك��ان��ون   3 ويف  �ل��ق��د���ض، 
�لقد�ض  �أن  �ل�سهيوين،  �لكيان  حكومة  رئي�ض  غوريون 
حني  يف  �لوليدة،  �لإ�سر�ئيلية  للدولة  عا�سمة  �لغربية 
حتى  �لأردن���ي���ة  ل��ل�����س��ي��ادة  �ل�����س��رق��ي��ة  �ل��ق��د���ض  خ�سعت 

"القد�س الكربى" .. م�سروع �سهيوين فا�سل … !!

مدينة  �سم  ع��ن  �أ���س��ف��رت  �لتي   1967 ح��زي��ر�ن  هزمية 
�لإ�سر�ئيلي. �لع�سكري  �لحتالل  ل�سلطة  باأكملها  �لقد�ض 

 حماولت طم�س هوية القد�س الفل�سطينية:
�لفل�سطينية  �لق�سية  �ن  �جلميع  ُي���درك  وق��ت  ويف   ..
�لعربي،  �لدويل وخ�سو�سًا  �لعمال  تر�جعت على جدول 
"عمق"  ع��ن  �ل�سر�ئيليون  يقوله  م��ا  ��ّرً�  ���سِ يعد  ومل 
�لعو��سم  ببع�ض  �لآن(  )حتى  "�ل�سرية"  عالقاتهم 
علنية،  دبلوما�سية  عالقات  معها  ُتقيم  ل  �لتي  �لعربية 
�سرً� �و خمفيًا. �إ�سافة �إىل �لتطبيع �لعلني �لذي قامت به 
و�ل�سود�ن. و�ملغرب  و�لأردن  وم�سر  و�لبحرين  �لإم��ار�ت 
  …  ويف خ�سم ذلك ُكله، ل يتوقف �ل�سر�ئيليون للحظة 
�ملعروفة  خمططاتهم  تنفيذ  يف  ُقدمًا  �مل�سي  عن  و�ح��دة 
و�ملُعلنة يف طم�ض �لهوّية �لفل�سطينية على �كر من �سعيد، 
ويف دفع �لتاريخ �لفل�سطيني ودحره من �لتد�ول يف �ملجتمع 
�لدويل، ود�ئمًا يف حتويل �لأقو�ل �ىل �فعال ميد�نية مت�ّض 
ز ن�سر  جوهر �ل�سر�ع وتاأخذه �ىل منعطفات و�لتفافات، ُتعزِّ
�لرو�ية �ل�سر�ئيلية وجتعلها غر قابلة للدح�ض �و �لنقا�ض.
��ستحياء،  على  و�إن  "�لأَ�ْسَرَلة"  م�سروع  بد�أ  �لن         
�و ِلنُقل على نحو �دق يف �سكل "�ختياري" وفق ما د�أب 
يف  ي��رك  �ل��ذي  �ل�سهيوين،  �ل�ستعماري  �خلبث  عليه 
�لبد�ية فقط هام�سًا من حرية �لختيار ملن ُيريد �يقاعه 
يف بر�ثنه، �ىل �ن ي�سبح �لمر يف �لنهاية �جباريًا حتت 
و�ملق�سود  �ل��ق��ان��ون؛  �ط��ار  خ��ارج  و�ل��ط��رد  �لنبذ  طائلة 
�لفل�سطينيني،  �لقد�ض  م��د�ر���ض  ط��الب  ��َرَل��ة  �أ���سْ هو  هنا 
�ملنهاج  ب��دل  �ل�سر�ئيلي  �لدر��سي  �ملنهاج  �عتماد  عرب 
طويلة. ���س��ن��و�ت  م��ن��ذ  �ملُ��ع��ت��م��د  �لفل�سطيني  �ل��در����س��ي 
�لأ���س��رل��ة بكل ما  ي��ق��ود �ىل  �ل���ذي  �ل��ف��خ      وه��ن��ا يكمن 
و�ج��ت��م��اع��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  م���ن دللت  حت��م��ل��ه 
من  و�إخ��ر�ج��ه��ا  �لقد�ض  تهويد  يف  �آخ��ر  ثقياًل  وم�سمارً� 
د�ئ����رة �ل�����س��ر�ع ل�����س��ال��ح �لح���ت���الل �ل�����س��ه��ي��وين وم��ن 
�لفل�سطيني. �ل�سعب  حقوق  �سد  �لباطل  على  ي�سانده 

بّسام علّيان*

•ف�سل املخطط ال�سهيوين
معاك�سة؛  ��سر�ئيلية  هجر�ت  هناك  ذكر؛  ما  كل  ومع    
�لإح�سائيات  �ليهود، فوفق  �مل�ستوطنني  ِقبل  وكبرة من 
فاإن �لقد�ض ��ستقبلت خالل �لعام �ملا�سي 10 �آلف �ساكن 
يهودي جديد، بينما غادرها 17 �ألف. فالهجرة �ملعاك�سة 
و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �لأو�ساط  بال  ت�سغل  بقدر ما  لليهود، 
نف�سه.  �لوقت  يف  وج��ودي��ة  �إ�سكالية  ُت��َع��ّد  �لإ�سر�ئيلية، 
ف�حكومة �لحتالل �لع�سكري �ل�سهيونية، تعي�ض يف متاهة 
وحالة قلق كبرة ومتز�يدة، �أمام ما تعّده �زدياَد �خلطر 
على وجودها، لي�ض من �ملقاومة �لفل�سطينية فح�سب، بل 
�أي�سًا من كل حمور �ملقاومة، �لذي يحا�سر "�إ�سر�ئيل" 
حكومة  رئي�ض  به  �عرف  ما  وهذ�  متعددة،  جبهات  من 
قال  بحيث  موؤخرً�،  بينيت،  نفتايل  �ل�سهيوين  �لحتالل 
ثم  �لأل��غ��ام،  من  بطوق  حُماطة  باتت  "�إ�سر�ئيل"  �إن 
�ملعاك�سة من  �لهجرة  �مللحوظ يف معدل  �لزدي��اد  نتيجة 
�لإ�سر�ئيليني  �سعور  ب�سبب  �أوروب���ا  �جت��اه  يف  �إ�سر�ئيل 
بفقد�ن �لأمن �ل�سخ�سي و�لف�سل يف توفر �حلماية لهم.
   ومنذ مطلع �لعام 2020؛ غادر ما يقارب 16 �ألف يهودي 
�لكيان �ل�سهيوين؛ ب�سبب �سو�ريخ �ملقاومة �لفل�سطينية، 
مل  و�لأم���ر  حلياتهم.  ك��ب��رً�  تهديدً�  ت�سّكل  باتت  �لتي 
�ل�ستيعاب  وز�رة  ن�سرت  فلقد  �لرقم،  هذ�  عند  يتوقف 
�لإ�سر�ئيلية معطياتها عن �لهجرة �ليهودية، وفق در��سة 
�أعّدتها، فجاءت مفاجئة و�سادمة لالأو�ساط �لإ�سر�ئيلية، 
يوؤيدون  "�إ�سر�ئيل"  يف  �ليهود  ثلث  �أن  �أظهرت  لأنها 
مع  �لع�سكرية  �ملو�جهة  بعد  وخ�سو�سًا  �لهجرة،  فكرة 
�ملقاومة �لفل�سطينية يف �أيار 2021. ووفقًا لأرقام �لوز�رة 
م�ستوطن  �أل��ف   720 �ل�سر�ئيلي  �لكيان  غ��ادر  ذ�ت��ه��ا، 
منذ  ر�سمية  ب�سورة  �خل��ارج  يف  و��ستقرو�  �إ�سر�ئيلي، 
�ل��ع��ام  �سجل  ح��ني  يف   ،2021 �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  مطلع 
��سر�ئيل  من  �ملعاك�سة  �لهجرة  ميز�ن  يف  تفوُّقًا  نفيه 
قادمون  �لأ�سا�ض  يف  هم  يهود،  ملهاجرين  �خل��ارج  �إىل 
�لعام،  ه��ذ�  يف  ترتفع  ق��د  �لن�سبة  وه��ذه  �خل���ارج.  م��ن 
"�لأمن  مفهوم  �لفل�سطينية  �ملقاومة  �سربت  �أن  بعد 
و�أ�سبحت  مقتل،  يف  �لإ�سر�ئيلي  لالحتالل  �لقومي" 
�ملقاومة. ���س��و�ري��خ  م��رم��ى  وحت��ت  م�ستباحة  بقعة  ك��ل 
حكومة  بها  حتا�سر  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى 
�لفل�سطينيني يف �لقد�ض  �لحتالل �ل�سهيونية �ملو�طنني 
وقر�ها، �إل �أن �لإح�ساء�ت ت�سر �إىل زيادة �لنمو �ل�سكاين 
�لفل�سطيني من 66 �ألف فل�سطيني عام 1967 �إىل  �أكر 
من 3٥0 �ألف فل�سطيني �ليوم د�خل حدود بلدية �لقد�ض، 
وهو ما رفع ن�سبة �لفل�سطينيني �إىل 38% من �سكان �ملدينة.
تقليل  ف�����س��ل يف  �ل��ع��ن�����س��ري  �ل��ف�����س��ل  ج����د�ر  وح��ت��ى 
ه���ذه �ل��ن�����س��ب، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن جن��اح��ه يف تدمر 
�إل  و�قت�سادهم  �لفل�سطينيني  ح��ي��اة  م��ن  كبر  ج��زء 
�أ�سطوري. ب�سكل  و�ل�سمود  �لبقاء  م��ن  متكنو�  �أن��ه��م 
   وعلى �لرغم من �سخامة �مل�سروع "�لقد�ض �لكربى" 
فحكومة   !!  … فا�سل  �سهيوين  م�����س��روع  �أن���ه  �إل   ..
�لفل�سطينيني  �أر��سي  �بتالع  على  ق��ادرة  غر  �لحتالل 
�لقد�ض…!!!. مدينة  �سرقي  باأر�سهم  يت�سبثون  �لذين 

•ب�ّسام علّيان / كاتب اجتماعي وباحث �سيا�سي

99



د  د د د TAREEQ ALQUDSد 1010

ترفع فيه غالبية �لف�سائل �لفل�سطينية ؛ 
�سعار �لدولة �لفل�سطينية وعا�سمتها �لقد�ض 
لتهويد  خمططًا  �إ�سر�ئيل  و�سعت  �ل�سريف؛ 
20٥0؛  ع��ام  بحلول  ك��ام��ل  ب�سكل  �ل��ق��د���ض 
�سيا�سات  و�إت��ب��اع  خ��ر�ئ��ط  على  بالعتماد 
�إىل  للو�سول  ومدرو�سة  حم��ددة  و�إج���ر�ء�ت 
مدينة  على  �ل�سر�ع  و�سف  وميكن  �لهدف؛ 
و�ل�سيادة  �لأر����ض  على  �سر�ع  �أن��ه  �لقد�ض 
�لرموز  �لوقت نف�سه �سر�ع على  عليها، ويف 
على  يرفع  �ل��ذي  و�لعلم  و�ملظهر  و�ل�سكل 
�ل��رو�ي��ة  يف  و���س��ر�ع  و�أ���س��و�ره��ا،  مبانيها 
وف��ر���ض �لأم����ر �ل���و�ق���ع ع��ل��ى �لأر������ض من 
�أي  �لإ�سر�ئيلي، يف ظل غياب  جانب �ملحتل 
�ملخطط  ملو�جهة  حقيقي  فل�سطيني  م�سروع 
طاقات  وجود  رغم  باخلر�ئط  �لإ�سر�ئيلي؛ 
�ملقدمة  ويف   ، ذل��ك  على  ق��ادرة  فل�سطينية 
. �لتفكجي  خليل  �خل���ر�ئ���ط  خ��ب��ر  منها 
امل������خ������ط������ط الأخ�������ط�������ر
يف �إط�����ار م��ق��اب��ل��ت��ه �ل��ه��ام��ة ج����دً� مع 
ي��وم  ب��ال ح���دود  ب��رن��ام��ج  �جل��زي��رة �سمن 
�أكد   ، �جلاري  متوز/يوليو  من  ع�سر  �لر�بع 
�لتفكجي  خليل  �لفل�سطيني  �خلر�ئط  خبر 
لتنفيذ  حمددة  �سيا�سة  تعتمد  �إ�سر�ئيل  �أن 
 ،20٥0 عام  “�لقد�ض  �لتهويدي  خمططها 
ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ت��ط��وي��ق ث���م �لخ�����ر�ق و�خ����رً� 
دمي��وغ��ر�ف��ي��ا  ل��ف��ر���ض  �ملقد�سيني  ت�ستيت 
جذب  بعد  �مل��دي��ن��ة  يف  ق�سرية  �إ�سر�ئيلية 
مزيد من �ملهاجرين �ليهود �إليها و�إحاللهم 
. جمزية  مالية  باإغر�ء�ت  �ملقد�سيني  مكان 
ي�سهد  �لعام  �لو�سع  �أن  �جل��زم  وميكن 
 ،20٥0 ع��ام  �لقد�ض  م��ن  متقدمة  مرحلة 
�ل�ستيطانية  �ل�����س��ي��ا���س��ة  ت��ت��و����س��ل  ح��ي��ث 
�ل�ستيطانية  �مل�ساريع  باإقامة  �لإ�سر�ئيلية 
�لقد�ض  مدينة  وتهويد  �لأر��سي  وم�سادرة 
جد�ر  باإقامة  �لغربية  �ل�سفة  عن  وعزلها 
�لف�سل �لعن�سري و�ل�ستمر�ر يف حما�سرة 
غ��ور  وع����زل  �لفل�سطينية  و�مل����دن  �ل��ق��رى 
�سلو�تهم،  �أد�ء  من  �مل�سلني  ومنع  �لأردن، 
وترحيل  �ملنازل  وه��دم  �أعمارهم،  وحتديد 
عن  و�إب��ع��اده��م  �سكناهم  �أم��اك��ن  من  �لبدو 
من  �ل��ع��امل  �سهدها  وم��ا  رزق��ه��م،  م�سادر 
�إمنا هو للدفاع عن جنبات  هبة فل�سطينية، 
 ، �لعرقي  و�لتطهر  �لتهويد  م��ن  �لقد�ض 
وخا�سة يف حي �ل�سيخ جر�ح و�أحياء �لقد�ض 

ف�ساًل  مقد�سي  �ألف   32 ت�سم  �لتي  �لقدمية 
�أك��د  ك��م��ا  ���س��ه��ي��وين؛  م�ستوطن   4٥00 ع��ن 
�نهم  �أي  �لتفكجي،  خليل  �خل��ر�ئ��ط  خبر 
. �أخ���رى  جهات  �ىل  ل��الن��دف��اع  حربة  ر�أ����ض 
�لزمن  م��ع  �سباق  يف  �إ�سر�ئيل  وت�سعى 
�لنق�سام  م�ستغلة  �لقد�ض  مدينة  تهويد  �إىل 
و�مل�سلمني  �لعرب  �رتقاء  وعدم  �لفل�سطيني 
للمقد�سيني  و�مل���ايل  �ل�سيا�سي  دعمهم  يف 
�ملدينة. تو�جهه  �ل��ذي  �لتحدي  م�ستوى  �إىل 
�لإج����ر�ء�ت  ك��اف��ة  �أن  للنظر  و�ل��الف��ت 
و�سعت  �لقد�ض  ع��رب  لرحيل  �لإ�سر�ئيلية 
�لإ�سر�ئيلي،  �لقانون  �أحكام  ماي�سمى  وف��ق 
�مللكية  تطور  لن�سق  ووفقا  �لأر���ض،  ف�ساحب 
يف  معر�ض  �لأر����ض  �ساحب  ف��اإن  و�ل�سكان؛ 
يكفي  بينما  و�إقامته،  حقه  ل�سلب  حلظة  �أي 
�أن  �ملختلفة  �لعامل  دول  من  �لآت��ي  لليهودي 
ي�سبح  حتى  فل�سطني  �إىل  �لقدوم  نية  يعلن 
لو  ح��ت��ى  يفقدها  ول  �ل��ق��د���ض،  يف  م��و�ط��ن��ا 
حمل  �أو  �سنة،  �سبعني  �أو  �سنو�ت،  �سبع  غاب 
�ساحب  �لعربي  عك�ض  على  �أخ��رى،  جن�سية 
�إ�سر�ئيلية  قو�نني  عليه  تفر�ض  �لذي  �لأر�ض 
وتهويدها  �أر�سه  ل�ستالب  جائرة،  تهويدية 
مزيد  م�سادرة  عرب  خا�سة  �لو�سائل،  بكافة 
�مل�ستوطنات  وبناء  �لقد�ض  يف  �لأر��سي  من 
�لجت��اه��ات  ك��اف��ة  م��ن  �مل��دي��ن��ة  لتلف  عليها 

باقي  ع��ن  ودمي��وغ��ر�ف��ي��ًا  ج��غ��ر�ف��ي��ًا  وتعزلها 
�لفل�سطينية. �ل�����س��ف��ة  يف  و�ل���ق���رى  �مل����دن 
ال�����ب�����ن�����اء ال����س���ت���ي���ط���اين
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �لإد�ن�������ات �ل��دول��ي��ة 
�لبناء  يف  ت�ستمر  �إ�سر�ئيل؛  �إىل  توجه  �لتي 
�ل�ستيطاين يف مدينة �لقد�ض �سو�ء بامل�سادقة 
قائمة  م�ستعمر�ت  لتو�سيع  �ملخططات  على 
لإق���ام���ة  خم��ط��ط��ات  ع��ل��ى  �مل�������س���ادق���ة  �أو 
د�خل  ذل��ك  ك��ان  �سو�ء  ج��دي��دة،  م�ستعمر�ت 
�لكربى  �لقد�ض  لإق��ام��ة  خارجها  �أو  �ملدينة 
وجغر�فيا  و�سيا�سيا  �أمنيا  بعد�  �أخ��ذت  �لتي 
�ملو�سوعة  �لأه�����د�ف  لتحقيق  ودمي��غ��ر�ف��ي��ا 
�لقد�ض  باأن  �لإ�سر�ئيلية  �لإ�سر�تيجية  �سمن 
فل�سطيني. �سريك  دون  و�حدة  لدولة  عا�سمة 
من   ،20٥0 ل��ع��ام   ٥800 م�����س��روع  يعترب 
مدينة  جتاه  �لإ�سر�ئيلي  �ليمني  م�ساريع  �أهم 
ب��غ��ر���ض ر���س��م ح��دوده��ا يف عقول  �ل��ق��د���ض، 
�إق��ام��ة  �إىل  �مل�����س��روع  وي��ه��دف   ، �مل�ستوطنني 
�لقريبة  �لبقيعة  منطقة  يف  كبر  دويل  مطار 
يبعد  ول  �مل��ي��ت،  و�ل��ب��ح��ر  �أري��ح��ا  مدينة  م��ن 
وربط  �ملدينة،  عن  كيلومر�ت  ب�سعة  �سوى 
�ملنطقة ب�سبكة من �لقطار�ت، و�إقامة مناطق 
ح��دود  وتو�سيع  وف��ن��ادق،  وجت��اري��ة  �سناعية 
وغو�ض  �سرقا  �أريحا  �إىل  لت�سل  �لقد�ض  بلدية 
جنوبا،  حل��م  وب��ي��ت  �خلليل  ب��ني  عت�سيون، 

هذه  وتتجاهل  غربا،  )�للطرون(  وموديعني 
�خلطة �ل�سكان �لفل�سطينيني و�حتياجاتهم، 
م��زده��رة. دول��ي��ة  كمدينة  �مل��دي��ن��ة  وتظهر 
�ل�سخم  �لتهويدي  �مل�سروع  يهدف  كما 
�إىل  ���س��ك��ان��ه��ا  رف���ع  �ىل   ،20٥0 ل��ل��ق��د���ض 
خ��م�����س��ة م��الي��ني ���س��خ�����ض غ��ال��ب��ي��ت��ه��م من 
ب��اإغ��ر�ء�ت  ومتكينهم  �ليهود  �مل�ستوطنني 
منطقة  ذل��ك  بعد  ولتكون  �سخمة،  مالية 
�سنويا،  ���س��ائ��ح  م��ل��ي��ون   12 ل��ن��ح��و  ج��اذب��ة 
وفيها  و�ل��ف��ن��ادق،  بال�سياح  مكتظة  وت��ك��ون 
متطورة. ومو��سالت  وخدمات  حتتية  بنى 
�لقد�ض  يف  �لتهويدية  �خلطة  وتتجاهل 
يف  وت��ع��ت��م��د  ف��ي��ه��ا،  �لفل�سطيني  �ل���وج���ود 
جميعها  �أ�سا�سية،  بنود  �ستة  على  مبادئها 
�إ�سر�ئيل  “دولة  تتحدث عن يهودية �لقد�ض 
هي  و�ل��ق��د���ض  �ل��ي��ه��ودي،  �ل�سعب  قلب  ه��ي 
�ليهودي”. و�ل�سعب  �إ�سر�ئيل  دول��ة  قلب 
�سكان  زي��ادة  �إىل  �لثاين  �ملبد�أ  وي�سر 
�لتكاثر  على  بناء  فقط  لي�ض  �ليهود  �لقد�ض 
�لطبيعي، بل من خالل �لهجرة �إىل �ملدينة، 
وهذ� �لهدف �سيكون بربطها ب�سو�رع و�أنفاق 
�ملنطقة  ت��رب��ط  م��ت��ط��ورة  ح��دي��دي��ة  و�سكك 
جاذبة  منطقة  وجعلها  بالقد�ض،  �ل�ساحلية 
�لهاج�ض  �أم����ا  ط�����اردة؛  ول��ي�����س��ت  لل�سكان 
�أولويات  �سلم  يف  و�سع  فقد  �لدميوغر�يف، 
�إىل  �لثالثة �لأخرة  �خلطة، وت�سر �ملبادئ 
�أج��ل  م��ن  �ل��دمي��غ��ر�يف  للتخطيط  �حل��اج��ة 
�ملدينة؛  يف  يهودية  �أغلبية  على  �حل��ف��اظ 
�إ�سر�ئيل  �إ�سد�ر  خالل  من  ذلك  تاأكد  وقد 
جتعلهم  �ملقد�سني  جت��اه  عن�سرية  لقو�نني 
�لتعلي. تهويد  قانون  مقدمتها  يف   ، �قليه 
غ���ي���اب خم���ط���ط ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي
�أنه على �لرغم من تنفيذ  ويبقى �لقول 
لر�سيخ  متقدمة  تهويدية  خطو�ت  �إ�سر�ئيل 
بقي  ؛  �ل��ق��د���ض20٥0  �لأخ��ط��ر  م�سروعها 
ول  �مل��وق��ف؛  �سيد  �لفل�سطيني  �لن��ق�����س��ام 
بخر�ئط  م�سفوعة  فل�سطينية  خلطط  وجود 
�لإ�سر�ئيلي  �ملخطط  ملو�جهة  �لقد�ض  حول 
على  ب��الع��ت��م��اد  �لق�سية  وت��دوي��ل  �مل��ذك��ور 
خرب�ء يف �لقانون �لدويل وكذلك �خلر�ئط 
�لفل�سطيني  �خلر�ئط  خبر  مقدمتهم  ويف 
خليل تفكجي، وبقيت �لف�سائل �لفل�سطينية 
�لفل�سطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  وم��ع��ه��ا 
�لفل�سطينية  “�ل����دول����ة  ���س��ع��ار  �أ����س���رة 
. �إل.  �ل�سريف لي�ض  �لقد�ض  وعا�سمتها 
هولندا يف  مقيم  فل�صطني  *كاتب 
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     �ل��ي��وم، وب��ع��د م���رور �أك���ر م��ن ع��ق��ٍد ع��ل��ى �حل��رب 
�ل��ك��ون��ّي��ة ���س��ّد ���س��وري��ة، ح���رٌي ب��ن��ا �ل��وق��وف ع��ن��د ذك��ر�ه��ا 
�ساملٍة  بنظرة  �ملوؤملة  نتائجها  نعي�ض  زلنا  ما  �لتي  �ملاأ�ساوّية 
تو�سيف  ك��اَن  و�إن  �ل�ستنتاجات،  وتلخي�ض  �لأ�سباب،  على 
�ملو�سوعّي  �لغو�ض  �لأهّم هو  �أنَّ  �إل   ، �لع�سرّية مهمٌّ �ل�سردّية 
�لعميق،  للفهم  �لأف��ق  فتح  �ساأنه  من  و�ل��ذي  فيها،  �لعقاليّن 
ملا �عرى �مل�سهد �لعام من ت�سوي�ض �سّكل �سبابية يف �لروؤية 
�أخ��رى. م��ن جهة  وزّي��ف��ه��ا  ق��ّل��َب �حلقائق  و�آخ���ر  م��ن جهة، 
عما  نف�سلها  �أن  ميكننا  ل  �حل��رب  عن  �حلديث  عند 
تعّهدت  �ل��ت��ي  �ل��ُك��ربى  �لأح����د�ث  م��ن  �سل�سلة  م��ن  �سبقها 
وخ�سو�سًا  ب�سنعها،  �أمركية   – �لأنغلو  �ملخابر�ت  مطابخ 
هو  �سورية  يف  ح�سَل  ما  �أنَّ  �أي  ع��ّدة،  لعتبار�ٍت  ملنطقتنا 
لل�سر�ع. �ملحّركة  �ل��ق��وى  ر�سمتها  خّطة  م��ن  لها  ن�سيٌب 
�لتي  �ل�سّرية  �لأم��رك��ي��ة  �لوثيقة  �خل��ط��ط،  ه��ذه  وم��ن 
�سنو�ت،   ٥ خ��الل  بلد�ن   7 تدمر  على  �ستعمل  �أنها  قالت 
وم��ن��ه��ا ���س��وري��ة. ول��ك��ن يبقى �ل��ت�����س��اوؤل:  مل���اذ� ���س��وري��ة؟! 
�ل�����س��ر�ع؟! م��ن  �أ�سيل  ج��زء  �أم  منعزلة،  حالة  نحن  وه��ل 
�لوليات  �أوج��دت��ه  �ل��ذي  �ل�سر�ع  �أنَّ  ذك��ره  �ملفيد  من 
�ملتحدة �لأمركية ومعها �أدو�تها يف منطقتنا مل يكن وليَد يوٍم 
وليلة، و�إمنا هو �أحد قر�ر�ت �ملوؤمتر �لفارق يف �لتاريخ بالن�سبة 
د: موؤمتر “كامبل بانرمان” �لذي �سبق  لقوى �لهيمنة، و�أق�سِ
“بلفور” ب� 7 �سنو�ت، وترجمه فعليًا �لوعد �مل�سوؤوم �لذي بد�أ 
�لغريب  �لأجنبي  �جل�سم  “�إ�سر�ئيل”  ولدة  تهيئة  مبخا�ض 
وعك�ض  �آ�سيا  دول  عن  �إفريقيا  �سمال  دول  �سيف�سل  �ل��ذي 
�سيكون  �أّن��ه  على  ع��الوًة  �لعربي،  �لوطن  �سد  موؤ�مرة  �أبعاد 
م باملجريات �خلادمة لأهد�فه.  ر�ع و�لتحكُّ �لأد�ة لإد�رة �ل�سّ
ومن �لتقدير�ت �لتي َخُل�ست �إليها جلان ذ�ك �ملوؤمتر �لآتي:
و�سقوطها،  �لقدمية  �لإمرب�طوريات  �إن�ساء  در��سة  بعد 
بها،  حتيط  كانت  �لتي  و�لجتماعية  �ل�سيا�سّية  و�ل��ظ��روف 
�سمن  تقع  ل  “دول  �لتقرير:  م��ن  �لثالثة  �لفئة  ت�سّمنت 
ح�ساري  ت�����س��ادم  وي��وج��د  �مل�سيحية،  �لغربية  �حل�����س��ارة 
�لعربية  )�ل����دول  وه���ي  لتفوقها،  ت��ه��دي��دً�  وت�سكل  م��ع��ه��ا، 
جتاه  و�ل��و�ج��ب  ع���ام(،  ب�سكٍل  و�لإ���س��الم��ي��ة  خ��ا���ض  ب�سكل 
ه���ذه �ل����دول ح��رم��ان��ه��ا م��ن �ل��دع��م وم���ن �ك��ت�����س��اب �لعلوم 
فيها”. وح���دوي  ت��وج��ه  �أي  وحم��ارب��ة  �لتقنية،  و�مل��ع��ارف 
على  �مل���ذك���ور  �أ���س��ق��ط  م���ا  �إذ�  �ل���ق���ارئ  ي�����س��ت�����س��رف 
�أر�سنا  جت��اه  للغرب  �حلقيقّية  �ل��ن��و�ي��ا  �لفائتة  �لأح����د�ث 
�لتهديد  ع��و�م��ل  فيها  وج���د  �ل��ت��ي  و�لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه �لم����رب�ط����وري����ات �ل���س��ت��ع��م��اري��ة، وت��ل��ك 
�ل��ت��ي وج����دت ف��ي��ه��ا �ل��ب��ي��ئ��ة �خل�����س��ب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل�����اآرب.
ومب��ع��ن��ًى �آخ����ر، ه��و ���س��ر�ع ح�����س��ار�ت �أك����ر مم��ا هو 
“�حلرب  و�لأه��ّم  �لأول  هدفه  ع�سكرّي،  �أو  �سيا�سّي  �سر�ع 
عرب  �لب�سرّية؛  �مل���و�رد  �أج��ل  م��ن  و�حل���رب  �لقت�سادية”، 
�لغربّية،  �حلكومات  م��ع  جنب  �إىل  جنبًا  يتعاونون  وك��الء 
�ل�سعوب  ث��رو�ت  نهب  هو  �لأمركية  �لهيمنة  ع�سب  ولأنَّ 
�ساهدً�،  و�أو�سحها  �لغاز،  و�آبار  �لنفط  منابع  على  و�جلثوم 
تقارب  و�لتي  �أفغان�ستان  من  نهبتها  �لتي  �لهائلة  �ل��رو�ت 
�خللطة  “لليثيوم”  �سرقتها  على  ع��الوًة  دولر،  مليار   3.٥
لآب��ار  �حتاللها  و�ل��ي��وم  �ل�����س��ي��ار�ت،  ل�سناعة  �لأ���س��ا���س��ّي��ة 
�لتجارّي. ل�سريانها  �لقاطع  و�لتمو�سع  �ل�سورّية  �لنفط 
�لعربّية، جند  يف مر�جعة مل�سامني �حلروب على دولنا 

يف ذكـراها الّدامية 
راع والتوازن؟ �صورية.. اأيُّ موقٍع من ال�صّ

و�لذي  لالإ�سالم،  ه  �مل�سوِّ �لطابع  لبو�سها  على  يغلُب  باأنَّه 
ُمريديها،  �أه��د�ف  وحقق  للحرب  ُم�ساعدً�  عاماًل  �سّكل 
فالغرب وعرب عمالئه در�ض موز�ييك  بغريب،  لي�ض  وهذ� 
ف�سّرحها  ق��وة،  عو�مل  فيها  ووج��د  وح�سار�تهم  �ل�سعوب 
على  دليل  و�أك��رب  تفّتتها.  عو�مل  لبو�سها  بنف�ض  و�أوج���د 
�لإ�سالم، منذ  بد�أت على  �لتي  �لطامية  �ملوؤ�مرة  ذلك هو 
�أوؤكلها  �آتت  �لتي  �ملوؤ�مرة  ع�سر، هذه  �لثامن  �لقرن  �أو�ئل 
بالن�سبة لأمركا، عرب جتنيد جماميع �إرهابية حملت �لفكر 
�لإ�سالموي �مل�سطنع �إنكليزيًا، و�لتي وجدت بيئًة حا�سنًة 
لي�ض  ر�ع  �ل�سّ �أن  ُيدلل على  �لوهابية، ما  بالتعاون مع  لها 
�سر�عًا من �أجل �سلطة، �أو من �أجل هدف �سيا�سي فح�سب، 
�لأول  هدفه  م�ستمّر  �سر�ٌع  هو  بكثر،  ذلك  من  �أعمق  بل 
�لتفتيت، وتغير وجه �ملنطقة �لذي يريد �لغرب روؤيته يف 
ها. مر�ياه، عرب �إ�سعال �لنز�عات على طول �ملنطقة وعر�سِ
�أّما �ملهم �لآن، هو �إ�سقاط ُكل ما ذكر على �سورية، �لبلد 
عام  يف  �سكانه  ودْخل  عليه،  ديون  ل  �لذي  ذ�تيًا،  �ملكتفي 
2014  ما يقارب ٥100 دولر �أمركي، و�لبلد �لذي ي�سّدر 
�أف�سل �أنو�ع �لقمح �لقا�سي يف �لعامل، و�إنتاجه من �لنفط 
مبعدل 3٥0 �ألف برميل يوميًا، كل هذ� قبل �ندلع �حلرب.
�لبحث عن جذور  بد من  �ل�سر�ع، ل  يف فهم طبيعة 
حربهم  يف  �لغرب  ودو�ف���ع  ودو�ف��ع��ِه،  �ل�سر�ع  م�سببات 
�إىل  �لبلد  على �سورية تكمن يف خيبة �لأمل بان�سياع هذ� 
رغباتهم بالدرجة �لأوىل، وليكن حمّطة و�سولهم بالدرجة 
�أ�سف   ، �لّطاقي  �لإم��د�د  م�ستوى  على  �سيما  ول  �لثانية، 
عقيدتها  يف  و�ملتجّذر  �لّر��سخ  �سورية  موقف  ذل��ك  �إىل 
– �لعربي”، ودعمها  “�لإ�سر�ئيلي  ر�ع  وتاريخها من �ل�سّ
حلركات �ملقاومة على جميع �مل�ستويات و�أهّمها: ع�سكريًا.
�أدو�ت  تعددت  بامتياز،  مرّكبًة  حربًا  �سورية  خا�ست 
�لهجوم يف رحاها، عرب ت�سديها ملا يعرف ب� “��سر�تيجية 
�حلروب  بني  “�ملعركة  و  �لأمركية”،  �لنظيف  �لخ��ر�ق 
“�لربيع  ب��ث��ور�ت  تكتيكها  ك���ان  �ل��ت��ي  �لإ�سر�ئيلية”، 
وبا�ستخد�م  �مللّونة”،  “�لثور�ت  من  �مل�ستّقة  �لعربّي” 
و�جل��ر�ئ��م،  �لقتل  على  �ملهّجنة  �لإره��اب��ي��ة،  �ملجاميع 
جم��م��وع��ات دع��م��ه��ا مي���ّر م��ن ح��ل��ف �ل��ن��ات��و، وم���ن ق��وى 
�ل�سيار�ت،  �سيطرت على م�سانع  باأنها  �سّوروها  �إقليمية، 
وت�ستوجب  غزو،  هو  فيه  تقوم  ما  و�أنَّ  �لأ�سلحة،  وخمازن 

�لأر�سية  مُي��ّه��د  م��ا  �لإن�����س��ان،  ح��ق��وق  ُدع���اة  م��ن  حماربتها 
للتدخل �لّدويل حتت ذريعة �لتعاطف وحّل �لأزمات. 

با�سر�تيجيٍة  عليها  �ملفرو�سة  �حل��رب  �سورية  و�جهت 
متفّردة، على �ملديني �لقريب و�لبعيد، �لبعيد �لذي ظهر عرب 
تدويلها، بالطرف �ملناوئ و�ملد�فع طبعًا، و�لذي وجَد يف ذلك 
�لأمركي  �لتوّغل  من  �لأوىل  بالدرجة  �لقومّي  لأمنه  حفاظًا 
�ليوم  يح�سل  ما  لذلك،  مثال  و�أق��رب  �لوكالت،  حرب  عرب 
�ملهدد�ت  وزرع  لتقوي�سها،  حماولة  يف  رو�سيا،  خا�سرة  يف 
وعلى  �أوروب��ا،  �لأهم يف  قدمها  موطئ  وقطع  على حدودها، 
تعرفها  مل  �إيجابية  وم��ب��ادر�ت  م�ستجّد�ت  �لقريب  �مل��دى 
“بالت�سويات”  �ل�ّسورية  �لّدولة  قيام  وهي  �ل�ّسابقة  �حلروب 
حتى  و�مل�����س��ت��م��ّرة  �مل���ع���ارك،  لهيب  يف  “�مل�ساحلات”  �أو 
بعد  �مل�ساحلات  �ل���دول  تطرح  م��ا  ع���ادًة  �أّن���ه  حيث  �ل��ي��وم، 
على  ح��اف��َظ  ك��ب��رً�  رب��ح��ًا  فحققت  �حل����رب،  تنتهي  �أن 
م�سيئة. نقطة  وه��ذه  �لتمّزق،  من  �ل�ّسوري  �ملجتمع  ن�سيج 
جند   �لأوكر�نّية   – �لرو�سّية  �ل�ّساحة  ت�سهده  ملا  بالعودة 
حمّركات  �حد  �أنَّ  وهي  عندها،  �لوقوف  ت�ستوجب  ُمقاربة 
�لنز�ع يف رو�سيا،  �لنز�ع يف �سورية هو نف�سه �حد حمّركات 
�حلربني،  من  �له��د�ف  �حد  فقط.  �لطرف  لي�ض  و�لالفت 
بها،  ُي�ستاأثر  طاقوّية  م�سادر  ع��ن  و�لبحث   ، “�لّطاقة” 
و�لنقدّية  �مل��ال��ّي��ة  �ملنظومة  ببنية  �لتحّكم  ب��ق��اء  ل�سمان 
�لعاملّية، ول نقع يف حبائل �لوهم �إّن ُقلنا �أن خ�سارة �لرهان 
وبب�سالة  حكومتها  بقر�ر  �سورية،  على  �حل��رب  يف  �لغربي 
�ساهَم  ثانيًا،  و�أ�سدقائها  حلفائها  وم�ساعدة  �أوًل،  جي�سها 
مو�جهتها. ع��ل��ى  و�ل��ت��م��ّر���ض  �ل��غ��رب،  �أج���ن���د�ت  ك�سف  يف 
�لأب��و�ب  �ل�سر�تيجية  �ستفتح  �سبق،  ملا  ��ستخال�سًا 
ل�سورية باأن تكون جزءً� من �لتو�زن �لّدويل �لذي عِمَل �لغرب 
على ن�سفِه خالل عقوٍد د�ميٍة م�ست، مبوقعها �ل�سر�تيجّي 
�إثبات �لقوة �ل�سامنة  �ملتو�ّسط للقار�ت، وبر�سيخها ملعادلة 
�لتي  �خلاّلقة”  “�لفو�سى  دح��ر  ع��رب  �ملنطقة  �أم���ن  لكل 
ودعم  خطط  من  لقناعة  �إ�سافًة  �إليها،  �سر�رتها  �م��ت��ّدت 
�ل�سوري  �حل�سور  حتوير  يف  ج��دو�ه��ا  بعدم  �حل��رب  ون��ّف��ذ 
�سورية  مع  �لّتعاطي  لغة  تغير  وما  متطّلباته،  وفق  و�سياغته 
�إل دليٌل د�مٌغ على �لف�سل، و�لذي دفَع “�إ�سر�ئيل” كمتدّخل 
�أمد  �أخرى لإطالة  �إىل �لبحث عن طرق  مبا�سر يف �حلرب، 
بعَر  عميق  ��سر�تيجي  ُبعٌد  لها  فاحلرب  �ملوؤقت،  وجودها 
حركات  عن  �سورية  عزل  على  �ملرّكزة  �ل�سهاينة  �أه��د�ف 
يتحقق. ول��ن  مل  م��ا  وه��ذ�  دعمها،  ع��ن  و�إيقافها  �ملقاومة 
�لأحد�ث،  قر�ءة  يف  �لعقالنية  �لروؤية  ذلك،  كل  وجامع 
و  �ملقاومة  حمور  يف  �حللفاء  مع  �مل�ستوى  �لعايل  و�لّتن�سيق 
بع�ض  وج��ود  رغم  بها  �لتنبوؤ  في�سُعب  �لنتائج،  �أّم��ا  رو�سيا، 
�ستلعب  و�لتي  �لو�حد  �لقطب  به�سا�سة  �ملوحية  �ملوؤ�سر�ت 
يكون  ج��دي��د  دويلٍّ  و�ق���ٍع  و  ت����و�زٍن  �سياغة  يف  مهمًا  دورً� 
�ملعاير. و�زدو�ج��ي��ة  �لعاملي،  �ل�ستكبار  ه��وى  ع��ن  بعيدً� 
�لد�مي  �لعقد  خالل  �ملُ��ّرة  بتجربتهم  �ل�ّسوريون  يوؤمن 
ب�سّتى  �لأن��ق��ا���ض  حت��ت  م��ن  للنهو�ض  وي��ت��ط��ّل��ع��ون  عليهم، 
و�ملوقف  �ملوقع  و�سريبة  �مل�سّو�سة  �ل��روؤي��ة  رغ��م  �لو�سائل، 
و�ل�ستخال�سات  ب��ع��د،   تنتِه  مل  ف��احل��رب  دف��ع��وه��ا،  �ّل��ت��ي 
بال�ستفادة  كفيلٌة  �ملا�سية  �حلقبة  خالل  باطر�د  �ملتنامية 
من ف�سولها و��ستثمار �إثبات بقائها �أمام �لعا�سفة �لهوجاء.
الــ�ــصــوري. الــ�ــصــبــابــي  ــاأن  ــص ــ� ال يف  *نا�صط 
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سحر  عيسى الوهيبي*

الالجئون الأوكرانيون يف الكيان ال�ضهيوين
من نار احلرب اإىل جحيم العن�ضرية

�ن���دل���ع���ت �ل���ت���وت���ر�ت ب���ني رو���س��ي��ا 
و�أوكر�نيا يف وقت مبّكر من فرب�ير2021 
�لإج������ر�ء�ت  م��ن  �سل�سلة  م��و�ج��ه��ة  يف 
�لرئي�ض  �تخذها  �لتي  لرو�سيا  �ملعادية 
�لذي  ز�لن�سكي(  )فالدمير  �لأوك��ر�ين 
�أو�سح لبوتني �أّنه لن يغر �سيا�سته �ملو�لية 

للغرب بل على �لعك�ض متامًا.
�ندلعت  �لتي  �لع�سكرية  و�ملو�جهات 
توتر  ب�سبب  تت�ساعد،  �ل��ط��رف��ني  ب��ني 
�سغر منذ عام، لهذ� فهذه �أزمة م�سيطر 
عليها ن�سبيًا، حيث ل يرغب كال �جلانبني 
وهنا  ثالثة.  عاملية  حرب  بوحل  بالغو�ض 
للنزول عن  �سّلم  تبحث عن  �أوروب��ا  جند 
�ل�سجرة، حيث يو�جه �لرئي�ض بايدن وقتًا 
ع�سيبًا، لأّن �ل�سدمة �لغربية لالن�سحاب 
من �أفغان�ستان، و�لتي  �أ�سعفت �لثقة مبا 
�لأمريكية.  �لل��ت��ز�م��ات  و�سفها  ميكن 
�لرئي�ض بوتني ل ي�ستطيع �لر�جع  وحتى 
�أي  حتقيق  دون  للقوة  ��ستعر��سه  ع��ن 
�نت�سار �أو �إجناز، و�إذ� دخل �لأمريكيون 
�لو�سع  على  للحفاظ  �ملو�جهة  ه��ذه  يف 
�لر�هن يف �أوروبا، فاإّن �لرو�ض �سيحاولون 

ك�سره وقد بد�أ و�نتهى.
�لذين  �أّن  ي��ب��دو  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف 
�لأمريكيون،  ه��م  �أوًل  �أعينهم  رم�ست 
ت�سّمنت  �ل��ت��ي  �ل��ر���س��ائ��ل  ت��ب��ادل  �نتهى 
و�لوليات  رو�سيا  بني  ت�سوية  مقرحات 
لي�سو�  �أّنهم  �لأمريكان  و�أظهر  �ملتحدة، 
على ��ستعد�د للتخّلي عن مبد�أ "�أي دولة 
ميكن  بها  وتلتزم  �لناتو  معاير  ت�ستويف 
غر  �لأمريكان  �أّن  �إّل  ع�سويتها"  قبول 
م�ستعدين لتعري�ض جندي �أمريكي و�حد 
�سيرك  �ل��رو���ض  ه��اج��م  و�إذ�  للخطر، 
عن  عد�  و�ساأنها،  �أوكر�نيا  �لأمريكيون 
و�لأ�سلحة  و�مل��ع��ّد�ت  �مل�ساعد�ت  �إر�سال 

عن بعد.
ويف هذ� �لوقت ويف مكان �آخر ي�ستعد 
�لكيان �ل�سهيوين ل�ستيعاب ومنح بطاقة 
 /100/ من  لأكر  فوري  وب�سكل  مو�طنة 
�لعودة"  "قانون  مبوجب  م�ستحق،  �ألف 
ملن يفّرون من �حلرب، هكذ� قالت وزيرة 
يف  �لنقا�ض  قبيل  �سكيد  �آييلت  �لد�خلية 
�لكني�ست، و�لذي �سيعني با�ستفتاء �أجهزة 
�لكيان جللب مو�طنني �إ�سر�ئيليني و�أبناء 

عائالتهم �إىل �لبالد من �أوكر�نيا.
وق����د ع����اد ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت رئ��ي�����ض 
من  معافى  �سليمًا  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة 
بوتني  �ل�سديق  لدى  ق�ساه  �لذي  �ل�سبت 
�لزيارة غر متماثلة  ، كانت  يف مو�سكو، 
�لكثر من �ملطالب كانت يف جعبة بينيت، 

�ملخطط  ع��ن  �لنقاب  ك�سف   1897 ب��ازل  منذ 
�ل�سهيوين يف �أروقة �ل�سيا�سة، ل �سّيما يف دول �أوروبا 
�ل�سرقية، وعن خمططته على �أ�سا�ض هجرة �سخمة 
وهو  لهم،  ملكًا  يعتربوها  �أن  �أر�ض ميكن  �إىل  لليهود 
ما ُمّهد له يف �لعام �ل�سابق ملوؤمتر بازل، حيث �أ�سدر 
تيودور هرتزل كتابه )دولة �ليهود( ومع روؤية �حلركة 
�ل�سهيونية، بد�أت قياد�ت �حلركة با�ستقد�م �ليهود 
من مناطق �لعامل �ملختلفة، وهو ما دفع هرتزل نف�سه 
�إىل �لتوّجه �إىل رو�سيا عام 1903 لإقناع �آلف �ليهود 
بالهجرة من �أوروبا �إىل فل�سطني وكان "�ل�سعب �لذي 

ل ميلك وح�سل على ما ل ي�ستحق".
فل�سطينيون  �سحفيون  وي���روي  �ل��ك��ّرة،  وت��ع��ود 
�لدول  للحرب على حدود  تغطيتهم  ر�أو� خالل  �أنهم 
�ملحيطة، كبولند� �أّن عنا�سر �إ�سر�ئيليني من �لوكالة 
كانو�  ما  �إذ�  �لأوك��ر�ن  �ملهاجرين  ي�ساألون  �ليهودية 
يهودً� �أم ل، وذلك ل�ستقطابهم �إىل �لأر��سي �ملحتلة 
م�ستغلني �ملعركة �لد�ئرة يف موطنهم �لأ�سلي، وبنف�ض 
�لوقت يديل رئي�ض وزر�ء �لحتالل نفتايل بينيت "�إّن 
�أي م�ساعد�ت  �إىل  �مل�ساعدة  يد  تتعّهد مبد  �إ�سر�ئيل 
�إن�سانية لليهود، م�سّددً� �أّن كل يهودي ويهودية يف كل 
هنا،  ننتظرهم  �أّننا  متامًا  يعرفون  �لعامل،  يف  مكان 

و�إّن باب "دولة �إ�سر�ئيل" مفتوح لهم د�ئمًا.
وحم���اولت  �ح��ت��ج��اج��ات  �ل��ن��ق��ب  ي�سهد  بينما 
�ل�ستيطانية  �خلّطة  تت�سّمن  بيوت،  وه��دم  تهجر 
كمجّمعات  ��ستخد�مها  �سيتم  خمتلفة  �سكنية  مباين 
�ليهود �جلدد، بالإ�سافة لعمل  ل�ستيعاب �ملهاجرين 
يعني  �لذي  �لعربي  �ل�سم  وهو  �لإ�سر�ئيلي  �ملو�ساد 
"منظمة �لهجرة غر �ل�سرعية"، �لذي يعمل ب�سكل 
للمناطق  ونقلهم  �مل�ستوطنني  ��ستقد�م  على  فّعال 
ور�سم  �لغتيالت  يف  دوره  جانب  �إىل  �أم��ن��ًا  �لأك��ر 
قام  لهدفه  وتنفيذً�  �خلارجية،  �لح��ت��الل  �سيا�سة 
�ليهود  ِكن�ض  يف  وتفجر�ت  �ح��د�ث  بخلق  �ملو�ساد 
ثم  ومن  و�ليمن  كالعر�ق  لها  �لتجّمع  ذ�ت  �لدول  يف 

عر�ض عليها طائر�ته لنقلهم �إىل �إ�سر�ئيل.
حقيقّيًا  قلقًا  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �لأزم���ة  خّلفت  لقد 
وتخّبطًا مت�سارعًا يف �إ�سر�ئيل ب�سبب ما تقّدمه للعامل 
وبثقل  �لو��سحة،  بعن�سريتها  م�سّوهة  �سورة  من 
�أوكر�نيا، فهي  م�ساألة �ملهّجرين �ليهود وغرهم من 
ولكن  ��ستغالل،  خر  �لفر�سة  هذه  ت�ستغل  �أن  تريد 
بفقد�ن �لهتمام �لعاملي مبا تعتربه �إ�سر�ئيل تهديدً� 
ب  وجوديًا، حيث ��ستمر�ر تكدي�ض �ليور�نيوم �ملخ�سّ
يف �إير�ن ما ز�ل قائمًا، ُي�سعف كل هذ� مكانتها عامليًا 
ويبدو لها �أّنها ُتركت و�ساأنها حاليًا على �لأقل،  فحالة 
يف  ب��ال��ذ�ت  �لفرة  ه��ذه  يف  �سديدة  و�ل��ع��د�ء  �لتوّتر 
�ل�سنة، بقرب �سهر رم�سان �ملبارك وخوف �إ�سر�ئيل 
من �ندلع �لتوتر�ت �أكر مما هي عليه، �سبحًا يق�ض 
فتيل  �سي�ستعل  فهل  و�سيا�سييها.  وزر�ءه��ا  م�ساجع 
�حلاليني  و�ل�سو�ساء  �ل�سجة  ��ستغالل  بعد  �ملقاومة 
يف موؤ�س�سات هذ� �لكيان، وتعود منارة �نتفا�ستنا من 

جديد؟..
*رئي�صة منرب فل�صطني الثقايف.

وكان ي�سّره �أن يعود بتعّهد من بوتني لوقف نار �سامل و�لعر�ف ببينيت كو�سيط �سالم 
ومبو��سيع هامة لإ�سر�ئيل.

و�لقوة هي �سيء يقّدره  �ل�سهيوين قوة ع�سكرية و�سيا�سية  للكيان  �أن  و�سنعرف 
و�لحر�م  �لكرملني،  يف  باحر�م  ُي�ستقبلون  �لكيان  وزر�ء  روؤ�ساء  فاإّن  وعليه  بوين، 
هنا يعطى للمن�سب ولي�ض لل�سخ�ض)�سارون، �أوملرت، ريفيلني، نتنياهون بينيت( كل 
ولكن  �لغرب،  دول  وجممل  و�لأوروبيني  و�أمريكا  بوتني  من  ته  ح�سّ تلّقى  منهم  و�حد 
ما �لنظرة �لتي �ست�سبح عليها هذه �لدولة مقابل عن�سرية هذ� �لكيان �لتي ظهرت 
يف �حتجاجات �لالجئني �لأوكر�نيني �ملتكد�سني يف مطار بن غوريون، وهم يتعر�سون 
ملعاملة مهينة مع كل هذ� �ل�ستنفار يف دو�ئر كيان �لعدو و�أحز�به، وقبولهم با�ستقبال 
يقّدرها  موجة  وهي  ورو�سيا،  �أوكر�نيا  يهود  من  و�أبنائهم  عائالتهم  مع  فقط  �ليهود 
تو�زن  �لذهبية خللق  �إ�سر�ئيل  باأّنها فر�سة  و�ملحللني  �ل�سيا�سيني  �لكثر من  ويثّمنها 

دميوغر�يف �أمام �لفل�سطينيني �أ�سحاب �لأر�ض �لأ�سليني.
�لعامة  �خلز�نة  وخ�س�ست  �لكيان  وز�ر�ت  كل  جتّندت  �لق�سية  هذه  ول�سالح 
�ملوؤقتة،  �لبنية  ت�ساريح على  وتوزيع  �ل�ستيعاب،  لعملية  �ل�سو�قل  �ملاليني من  مبئات 
�ملو�فقة  �ملالية  وز�رة  و�أعطت  �لوقت،  لتوفر  ت�ساريح  بدون  �لأبنية  باإن�ساء  وقامت 
�لألوف  مئات  وبا�ستثمار  مبنى   /4٥00/ حو�يل  وعددها  �ملوؤقتة،  �ملباين  �سر�ء  على 
من �ل�سو�قل يف كل هذه �لأبنية، مبا يف ذلك �لبنى �لتحتية �ملطلوبة مثل )تو�سيالت 

�لكهرباء و�ملاء و�ل�سرف �ل�سحي(.
غر  م��ن  �ل�سهيوين  �لكيان  �إىل  �لأوك����ر�ين  �ل��الج��ئ  على  ُتفر�ض  وباملقابل، 
�مل�ستحقني مبوجب قانون �لعودة �أي غر �ليهود )�لأغيار( و�أب�سعها مطلب �إيد�ع كفالة 
�سيئة  �سمعة  يجدون  بذلك  وهم  �لبالد.  �إىل  دخولهم  لدى  �سيكل  /10/�آلف  مببلغ 
�إىل مطار بن غوريون  فالهاربون من �حلرب  �لعامل، وتظهر عن�سريتهم جهارً�،  يف 
ير�ك�سون للبحث عن ماكينات �سر�فة، فماذ�  يفعل من لي�ض لديه �ملال؟؟ �إّما ذلك 
�أو يتم طردهم وهذ� يدل على �أّن هذ� �لكيان �لوحيد �لذي لي�ض لديه �إن�سانية �أو حتى 
�سيا�سة هجرة، حقوق �لالجئني يتم حتديدها فقط ح�سب �لهدف و�خلطة �ملر�سومة 
لهم، ل �لإن�سانية ول �لرحمة. �أولئك �لالجئون �لذين ق�سو� �ساعات طويلة يف �لثلج 
�لتي جتري يف بالدهم،  �لفظاعة  ملجاأ من  لإيجاد  و�مل�سي يف طرق خطرة  و�ل��ربد، 
يقابلها حكومة �لال�إن�سانية بعن�سرية فّظة وباأقو�ل وزيرة د�خلية هذ� �لكيان توجههم 
�إىل دوٍل �أخرى يف �أوروبا ت�ستطيع ��ستيعابهم، ومع هرولة رئي�ض �لوزر�ء �لذي �سارع لأن 

يعانق طفاًل يهوديًا و�سل من بيت يف كييف، هذ� طبعًا لليهود منهم فقط.
وهنا �أعرب �سفر �أوكر�نيا عن �أ�سفه وخيبة �أمله من قر�ر وزيرة �لد�خلية، و�إّن 
حكومة �إ�سر�ئيل مل تِف بوعودها وحتى توقعات رئي�ض �أوكر�نيا فالدمير زيلين�سكي منذ 
ن�سوب �لأزمة كيهودي، كما يتبنّي له توقعات عالية من دولته �ل�سديقة "�إ�سر�ئيل" 
�أكر مما ميكن لإ�سر�ئيل �أن توفرها، بخالف دول عديدة يف �أوروبا �أدخلت �لالجئني 
باإخال�ض  �هتّمت  �لتي  فاإ�سر�ئيل هي  �أر��سيها.  �إىل  �سرط  �أو  قيد  دون  �أوكر�نيا  من 
كبر ملو�طنيها يف �أوكر�نيا و�أي�سًا بيهوديتها، هي �لتي �أغلقت �أكر من �أي دولة �أبو�بها 
عقوبة  من  "دولة"  تهرب  فكيف  �لخرين.  �ل�سحايا  �أم��ام  قلبها  معينة،  وبدرجة 
�حتاللها �لالمتناهي، فتلك �لعن�سرية و�لنب�ض بالدم خا�سة يف زمن �حلرب ي�سّمى 

�نتقاء، وهذ� هو ديدن �ل�سهيونية.
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و�ملحللني  �ملر�قبني  من  �لعديد  خل�ض 
عدة  ول�سنو�ت  )�إ�سر�ئيل(  �أن  �لإ�سر�ئيليني، 
حرب  �أي  ح�سم  على  ق���ادرة  تعد  مل  خ��ل��ت، 
ت�سرين  ح��رب  فمنذ  ل�ساحلها،  معركة  �أو 
جي�ض  ي�ستطع  مل   ،1973 ع��ام  �لتحريرية 
جولة  �أية  يف  �لنت�سار  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل 
من جولت �حلروب و�ملعارك �لتي خا�سها مع 
حمور �ملقاومة، فهذ� �جلي�ض من ف�سل �إىل ف�سل.
�إن تاآكل قوة �لردع �لإ�سر�ئيلية �لتي روج 
من  عقود  طيلة  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  ق��ادة  لها 
�لإ�سر�ئيلي  �جلي�ض  �م��ت��الك  رغ��م  �ل��زم��ن، 
تعد  مل  و�لتي  و�لقتل،  �لتدمر  �آلت  �أح��دث 
على  �سلبًا  �أثر  معركة،  �أية  ح�سم  على  ق��ادرة 
و�مل�ستوطنني،  �لح���ت���الل  ج��ن��ود  م��ع��ن��وي��ات 
هيبته  و�أ���س��ق��ط  �جل��ي�����ض،  يف  �لثقة  وزع���زع 
وم��ك��ان��ت��ه �أم������ام �مل��ج��ت��م��ع �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي.
ول��ع��ل��ه م���ن �مل��ف��ي��د ه��ن��ا �لإ�����س����ارة ملا 
ق��ال��ت��ه �أدل���ي���ت و�ي���زم���ان �أ���س��ت��اذة �ل��ت��اري��خ 
م��ع��رك��ة �سيف  ب��ع��د  �ل��ع��ربي��ة،  يف �جل��ام��ع��ة 
�ل��ق��د���ض: ))ل��ق��د خ��دع��ت��م��ون��ا، �أن��ت��م كذبة 
وتكذبون  تكذبون  �إن��ك��م  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  ق��ادة  ي��ا 
لت�سل  هزمية((.  �إىل  هزمية  من  فاإ�سر�ئيل 
على  هم  نعم،  �أق��ول:  �أن��ا  ))�لآن  �لقول:  �إىل 
�لعنكبوت((. بيت  من  �أوه��ن  �إ�سر�ئيل  حق 
و�لع��ت��د�ء�ت  �جلر�ئم  ��ستمر�ر  و�أم��ام 
مقتل  على  وردً�  �إي����ر�ن،  �سد  �لإ�سر�ئيلية 
�لإ�سر�ئيلي  �لهجوم  يف  �لإير�نيني  �ل�سهيدين 
ع��ل��ى ج��ن��وب دم�����س��ق، وث������اأرً� ل���دم���اء ق���ادة 
�مل��ق��اوم��ة، ���س��ن �حل��ر���ض �ل���ث���وري �لإي����ر�ين 
بال�سو�ريخ  هجومًا   2022/3/12 بتاريخ 
�لبالي�ستية على مدينة �أربيل و�لذي ��ستهدف 
�سابطًا   12 فيه  �سقط  وقد  �إ�سر�ئيليًا،  موقعًا 
�م����ر�أة.  بينهم  وع��م��الئ��ه  )�مل���و����س���اد(  م��ن 
كبر  جتمع  هو  ��ستهدف  �ل��ذي  �ملوقع  وه��ذ� 
��سر�تيجيًا  مركزً�  ي�سكل  و�لذي  لل�سهاينة، 
�لإ�سر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  جل��ه��از 
تهديد  ر�سالة  �لهجوم  �سكل  وقد  )�ملو�ساد(. 
يف  �ل�سهيوين  للكيان  وم��ب��ا���س��رة  و����س��ح��ة 
على  �لإ�سر�ئيلية  �لع���ت���د�ء�ت  ت��ك��ر�ر  ح��ال 
ع��ن��ا���س��ر �حل���ر����ض �ل���ث���وري، وع��ل��ى �إي����ر�ن 
�أم غرها. �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأر�����س���ي  م��ن  ���س��و�ء 
وجاء �إعالن حزب �هلل يوم 2022/2/18 
د�خل  /ح�سان/  م�سرة  طائرة  �إط��الق  عن 
ملدة  وحتليقها  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي 
�م��ت��دت  ��ستطالعية،  مهمة  يف  دق��ي��ق��ة   40
لبنان،  �إىل  �ساملة  وعودتها  70ك��م  طول  على 
ل��ت��ه��ي��ل �ل�����ر�ب ع��ل��ى م���ا ي�����س��م��ى )�جل��ي�����ض 
ي��ق��ه��ر(. و�ع���رف جي�ض �لح��ت��الل  �ل���ذي ل 

جيش العدوان اإلسرائيلي يسقط يف االمتحان أمام محور املقاومة

ب��اأن��ه ))مت ف��ق��د�ن �ل��ط��ائ��رة �مل�����س��رة، ومل 
معلق  �أورهيلر،  دفع  مما  �إ�سقاطها((.  يجر 
�لإ�سر�ئيلية   13 �لقناة  يف  �لع�سكرية  �ل�سوؤون 
ف�ساًل  �أكدت  �مل�سرة  �لطائرة  ))هذه  للقول: 
�ل�سمال،  �لقبب �حلديدية يف  جديدً� ملنظومة 
�ل�سعبة((. �لأ�سئلة  م��ن  �لكثر  ي��ط��رح  م��ا 
ومل مي�ض وقت طويل على ف�سل �لطر�ن 
�حلربي �لإ�سر�ئيلي ومنظومة �لقبة �حلديدية 
باإ�سقاط �لطائرة �مل�سرة، حتى ك�سفت �لقناة 
عن  �ل��ن��ق��اب  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لتلفزيون  يف   12
ت�سكيل حتالف دفاعي �سد تهديد�ت �لطائر�ت 
�مل�سرة �لنتحارية، وح�سب �لقناة �لإ�سر�ئيلية، 
فاإن �لتحالف �لدفاعي ي�سم )�إ�سر�ئيل( ودوًل 
�أبرزها �ل�سعودية ودولة �لإمار�ت  يف �ملنطقة، 
ت�سكيل  �أن  و�أ����س���اف���ت:  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتحالف ياأتي بعد �لتهديد�ت �لأخرة باإطالق 
�نتحارية  ط��ائ��ر�ت  �حل��وث��ي((  ))ج��م��اع��ات 
و�ل�سعودية،  ظبي  �أب��و  على  ك��روز  و���س��و�ري��خ 
�إيالت  مدينة  باأن  )�إ�سر�ئيل(  �أقرت  �أن  وبعد 
ب��ات��ت يف م��رم��ى ))����س���و�ري���خ �حل���وث���ي((. 
ويبدو �أن )�إ�سر�ئيل( تعمل على ��ستغالل 
لأج��و�ء  �هلل  حلزب  �مل�سرة  �لطائرة  �خ��ر�ق 
�هلل(  )�أن�سار  حركة  وقيام  �ملحتلة،  فل�سطني 
يف �ليمن بالرد على حتالف �لعدو�ن �ل�سعودي 
�ليمنيني،  بحق  �جل��ر�ئ��م  �أ�سنع  �رت��ك��اب  يف 
و�أب��و  �ل�سعودية  يف  حيوية  �أماكن  با�ستهد�ف 
و�لأم��ن��ي  �لع�سكري  وج��وده��ا  لتعزيز  ظ��ب��ي، 
�ل��ع��رب��ي.  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف  و�ل��ت��ج�����س�����س��ي 
وه���ن���ا ي���ط���رح ه����ذ� �ل���ت�������س���اوؤل، ف����اإذ� 
ق���ادرة على حماية  )�إ���س��ر�ئ��ي��ل( غ��ر  ك��ان��ت 
�أج��������و�ء ف��ل�����س��ط��ني �مل��ح��ت��ل��ة م����ن ه��ج��م��ات 
�أن  ل��ه��ا  مي��ك��ن  فكيف  �مل�����س��رة،  �ل��ط��ائ��ر�ت 
حت��م��ي �لأج�������و�ء خ�����ارج ف��ل�����س��ط��ني �مل��ح��ت��ل��ة 
م�����ن ه���ج���م���ات �ل�����ط�����ائ�����ر�ت �مل�������س���رة؟
�لفل�سطينية  �مل���ق���اوم���ة  �أر����س���ل���ت  ل��ق��د 
�مل�سرة  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�للبنانية 
���س��اب��ق��ًا وع����ادت ���س��امل��ة. و���س��ار و����س��ح��ًا �أن 
�لطائر�ت �مل�سرة �سيكون لها دور فاعل خالل 

و�لذين  �لإره���اب،  ق��وى  على  �سورية  �نت�سار 
�أبرز  هو  بالوكالة،  )�إ�سر�ئيل(  حرب  خا�سو� 
�لعدو  بها  مني  �لتي  و�ل��ه��ز�ئ��م  �لنتكا�سات 
�نت�سارها  �سورية  حققت  حيث  �لإ�سر�ئيلي، 
حافظ  ب�سار  �لرئي�ض  �ل�سيد  بقيادة  �لكبر 
�ل�سر�تيجي  ب�سربه  ��ستطاع  �ل��ذي  �لأ�سد، 
ت��غ��ي��ر م����ع����ادلت �ل����ت����و�زن �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي 
على  حكرً�  �ل��دويل  �لنظام  يعد  فلم  �ل��دويل، 
متعدد  �أ�سبح  بل  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
وقد  و�ل�سني.  رو�سيا  مقدمتهم  ويف  �لأقطاب 
يف  �سورية  جانب  �إىل  �لدولتني  هاتني  وقفت 
ت�سديها ملجاميع �لإرهاب �ملربجمة �سهيونيًا.
جت��رع��ت  )�إ����س���ر�ئ���ي���ل(  �أن  و�حل��ق��ي��ق��ة 
م�����ر�رة �ل��ه��زمي��ة ب���خ���روج �جل��ي�����ض �ل��ع��رب��ي 
�ل�������س���وري و�مل���ق���اوم���ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�ل�سيد  و�أن  �ل��ق��ت��ال،  على  وق���درة  ق��وة  �أك���ر 
�ل��رئ��ي�����ض ب�����س��ار �لأ����س���د ���س��م��د و�ن��ت�����س��ر. 
وه���ذ� ب��اع��ر�ف �لأع�����د�ء ق��ب��ل �لأ���س��دق��اء.
�لو�سع  ه��اآرت�����ض  �سحيفة  ��ستعر�ست 
�مل��وؤ�م��رة  لن���دلع   11 �ل��ذك��رى  يف  �سورية  يف 
مع  �ل�سحيفة:  وقالت  �سورية.  على  �لكونية 
يف  �حل��رب  عمليًا  �نتهت   ،2022 �ل��ع��ام  ب��دء 
فاإن  �مل��ع��ارك،  غبار  �نق�سع  �أن  وبعد  �سورية، 
تغرت،  عرفناها  �لتي  �للعبة  ق��و�ع��د  جميع 
باإعادة  يقوم  �لأ�سد  �لرئي�ض  �أعيننا،  و�أم��ام 
ونقلت  �جل��دي��دة.  ���س��وري��ة  وت��ط��وي��ر  ت�سميم 
�لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  �ملحللة  عن  هاآرت�ض 
�ل��ت��غ��ي��ر�ت  ))�إن  ق��ول��ه��ا:  ���س��وف��ال  ل��ي��الخ 
�لأخ���رة،  �ل��ف��رة  �سورية يف  �ل��ت��ي جت��ري يف 
�لدر�ماتيكية((. من  كبر  قدر  على  تنطوي 
وك����ان وزي����ر �ل�����س��وؤون �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 
قال  قد  �ستاينت�ض،  يوفال  �ل�سابق  �لإ�سر�ئيلية 
يف كلمة �ألقاها يف بئر �ل�سبع خالل عام 2019 
�سورية  يف  يح�سل  ما  ))�أن  فيها:  ورد  و�لتي 
ل�سالح  �ل�سر�تيجي  �مل��ي��ز�ن  يف  تغير  ه��و 
وحلفائه((.  �لأ���س��د  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�ض 
و�أ�ساف: ))�إن ما يحدث يف هذ� �لبلد �سورية 
يوؤثر  �أن  �ساأنه  وم��ن  للغاية،  خطر  تطور  هو 
بكثر من  �أخطر  ب�سورة  �إ�سر�ئيل،  �سلبًا على 
�هلل((. ح��زب  ت�سلح  �أو  غ��زة  �أن��ف��اق  خطورة 
باأن  �جل��زم  ن�ستطيع  مو�سوعية  وبنظرة 
�لأهد�ف  من  �لكثر  �أجنز  قد  �ملقاومة  حمور 
وعدو�نية  لغطر�سة  للت�سدي  و�سعها  �ل��ت��ي 
�ملعركة  ينقل  �أن  و��ستطاع  �لإ�سر�ئيلي،  �لعدو 
عن  ك�سف  و�ل��ذي  �لإ�سر�ئيلي،  �ل��د�خ��ل  �إىل 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����ض  ه�سا�سة  وع���ن  تفككه 
يقهر(. ل  �ل��ذي  )�جلي�ض  زورً�  ي�سمى  �ل��ذي 

�لإ�سر�ئيلي. �ل��ع��دو  م��ع  �لقادمة  �مل��و�ج��ه��ات 
وحت�����اول )�إ����س���ر�ئ���ي���ل( م��ن��ع �مل��ق��اوم��ة 
�لفل�سطينية من تطوير تر�سانتها من �لطائر�ت 
�مل�سرة، مبا يف ذلك تعقب �مل�ساهمني بتطوير 
�ملهند�ض  �غ��ت��ي��ال  مت  �إذ  �ل���ط���ائ���ر�ت.  ه���ذه 
بتاريخ  تون�ض  يف  �ل����زو�ري  حممد  �لتون�سي 
تطوير  ل��ه  ين�سب  و�ل����ذي   ،201٥/12/1٥
�لفل�سطينية  �ملقاومة  لدى  �مل�سرة  �لطائر�ت 
جهاز  �إىل  ن�سبت  عملية  يف  غ���زة،  ق��ط��اع  يف 
)�ملو�ساد(.  �لإ�سر�ئيلي  �خلارجية  �ملخابر�ت 
�ملهند�ض  �غتيال  مت   ،2018 ع��ام  ني�سان  ويف 
بدوره  عمل  و�لذي  ماليزيا،  يف  �لبط�ض  فادي 
�مل�سرة. �لطائر�ت  يف  �لت�سال  تطوير  على 

يف  �ل�سر�تيجية  �لتحولت  �أن  ري��ب  ل 
�ل�سر�ع �لعربي-�ل�سهيوين، ت�سر بغر رغبة 
حمور  روؤى  وفق  ت�سر  بل  �لإ�سر�ئيلي،  �لعدو 
�ل�سلبة.  نو�ته  �سورية  ت�سكل  �ل��ذي  �ملقاومة، 
�ملو�جهة  �إد�رة  �ملقاومة  حم��ور  ��ستطاع  فقد 
ي�سانده  ومن  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  مع  �ملفتوحة 
�خلام�ض(  و)�لطابور  �ل�ستعماري  �لغرب  يف 
عالية  �ل�����س��وري��ة  ف��احل�����س��اب��ات  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف 
�لدقة، وهي تعرف مو�سع �لأمل يف كيان �لعدو 
�لإ�سر�ئيلي، وتعرف مركز قوته و�سعفه. وهنا 
حافظ  �خلالد  �لقائد  قاله  مبا  �لتذكر  يجب 
عن  �حلديث  يف  ن��ردد  ل  �أن  ))يجب  �لأ�سد: 
�أفكار �لعدو، لأنه يعمل يف �سوء هذه �لأفكار((.

�أ�سابت  �لتي  و�لهز�ئم  �لنتكا�سات  �إن 
يتخبط  جعلته  م��وؤخ��رً�،  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ع��دو 
ف�سيا�سة  ل���دي���ه.  و�ل���ذع���ر  �ل��ق��ل��ق  وي��ف��اق��م 
مار�ستها  �ل��ت��ي  �حل����روب((  ب��ني  ))�مل��ع��ارك 
�نعك�ست  �مل��ق��اوم��ة،  حم��ور  �سد  )�إ���س��ر�ئ��ي��ل( 
�سلبًا على )�إ�سر�ئيل(، وظهر جي�ض �لحتالل 
�أ�سبح  باأنه  �مل�ستوطنني،  و�أم��ام  جنوده  �أم��ام 
غر قادر على �لنجاح يف �أي مو�جهة يخو�سها 
هذ�  �أم���ام  فال�سقوط  �مل��ق��اوم��ة،  حم��ور  �سد 
�لإ�سر�ئيلي. للجي�ض  م��الزم��ًا  �أ�سبح  �ملحور 

�أن  وم�سار�تها،  �لأحد�ث  �سرورة  وتوؤكد 

محمد رفيق القوصي
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مع  ���س��و�ء  وموّقعة  مكتوبة  �تفاقية  ي��وم��ًا 
�إير�ن �أم مع فرن�سا، ول مع �أي طرف �آخر، 
وغر  مكتوبة  غر  �تفاقية  حت��رم  فكيف 
موّقعة، بل كانت عبارة عن تفاهمات بني 
دول �لناتو ورو�سيا، وقبلتها رو�سيا �سفاهة، 
قيادتها  �سوء  �أو  �آن���ذ�ك  �سعفها  ب�سبب 
هي  �أمريكا  نظر  يف  فالقوة  �ل�سيا�سية، 
تف�ّسره، ل" �لأمم  �أو  �لقانون  �لتي تن�ض 
جون  ق��ال  كما  �أمريكا  هي  بل  �ملتحدة" 

بولتون بكل غطر�سة وتكرّب.
عرب  �ل��ه��دف  كانت  �أّن��ه��ا  تعي  رو�سيا 
بقيادة  �لناتو  حللف  �ملتو��سل  �ل��زح��ف 
وتقزمي  و�إ�سعافها  خنقها  بهدف  �أمريكا، 
�سو�ء،  وع��امل��ي��ًا على ح��د  �أوروب��ي��ًا  دوره���ا 
�أمريكية  �إج��ر�ء�ت  �سهدنا  لذلك  �إ�سافة 
دول��ي��ة ج��دي��دة ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ر على 
و�ل��ع��الق��ات  �ملقبلة،  �حل���روب  م�����س��ار�ت 
�ل��دول��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
كبر  ح��د  �إىل  مرتبط  وه���ذ�  �مل�ستقبل، 
بنتائج �حلرب لي�ض على �أوكر�نيا فح�سب 
بل نتائجها على �أوروبا �أي�سًا، لأّن �حلرب 
رو�سيا  بني  حقيقتها  يف  هي  �أوكر�نيا  يف 

و�لناتو على �أر��سي �أوكر�نيا.
�أوك��ر�ن��ي��ا هو  �أر����س��ي  �حل���رب على 
منذ  �لأخطر  تكون  رمبا  �أزم��ة،  عن  تعبر 
حقيقة  فثمة  �ل���ب���اردة..  �حل���رب  ن��ه��اي��ة 
يف  تنجلي  رو�سيا  �أّن  على  �ل��دلل��ة  بالغة 

رو�سيا  فيه  ت�سّعد  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
و�أوروب��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  �سغوطها 
تظل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  �لع�سكرية  باأعمالها 
ت��دور  �لرئي�سية  و��سنطن  ��سر�تيجية 
�تخاذ  من  ومنعها  �ل�سني،  مو�جهة  حول 
وب��ني هذ�  ت��اي��و�ن،  �إج����ر�ء�ت مماثلة يف 
�سعبة  خ���ي���ار�ت  �أم��ري��ك��ا  ت��و�ج��ه  وذ�ك 
�أو مو�جهتهما  و�حدة منهما  دولة  لختيار 

يف �آن و�حد.
طريق  م��ب��ادرة  تو�ّسع  ��ستمر�ر  وم��ع 
�حل���ري���ر و�ل��ت��ن��ام��ي �مل���ط���رد ل��ل��ق��در�ت 
و�لدبلوما�سية  و�لع�سكرية  �لقت�سادية 
لل�سني، فاإّن �لت�سادم مع �لقوة �لأمريكية 
مربمج بال�سرورة يف عدد من �جلهات يف 
�لعامل، وبات �سّناع �لقر�ر يف �أمريكا على 
�لذي  �ل�سر�تيجي  بالتحدي  تامة  قناعة 
للهيمنة  بالن�سبة  �ل�سينية  �لقوة  ت�سّكله 

�لغربية على �لعامل.
�مل�سرك  �لبيان  ف��اإّن  �لأح��و�ل  كل  يف 
�أ�سدره �لرئي�ض �ل�سيني �سي ج�سن  �لذي 
بينغ ونظره �لرو�سي فالدمر بوتن يف  4 
جديد  ف�سل  بد�ية  ميّثل  �سباط  فرب�ير/ 
نهاية  باأّنه  يو�سف  �لدولية،  �لعالقات  من 
�لهيمنة �لأمريكية على �لعامل،  ممكن �إذ� 
جنحت �أمريكا وحلفائها يف حتويل �حلرب 
��ستنز�ف  حرب  �إىل  �أوكر�نيا  يف  �مل�ستعلة 
بكل  �ل�سني  �ستلقي  عندها  �لأم��د،  طويلة 
ثقلها ملنع �لقت�ساد �لرو�سي من �لنهيار، 
�لهزمية  �إحل���اق  دون  �حليلولة  وبالتايل 
ت��درك  فال�سني  �مل��و�ج��ه��ة،  يف  ب��رو���س��ي��ا 
لأمريكا  �لتايل  �لهدف  �ستكون  �أنها  جيدً� 
وحلفائها �إذ� جنحو� يف حتقيق �أهد�فهم.

يت�صّكل  العامل  اأن  القول  خال�صة 
باحلرب عرب التاريخ، واأّن ال�صدام بني 
ويبدو  نه،  مفر  ل  واحل�صارات  الــدول 
اأن الغزو الرو�صي لأوكرانيا هو بداية 
ل�صراعات اأو�صع واأ�صمل، فالعامل الذي 
ت�صّكل عقب انهيار الحتاد ال�صوفييتي 
املا�صي،  الــقــرن  ت�صعينيات  مطلع  يف 
ود�ّصن هيمنة اأمريكية يف عامل اأحادي 
عودة  مع  ــول  الأف و�صك  على  القطب، 

التناف�س بني القوى العظمى.

�نهيار  بعد  �سيطرتها  تعّززت  وق��د     
�سابقًا،  �ل�سوفييتي  �لحتاد  �لأكرب  عدوها 
ر�ّسخت  تد�عيات  �لفرة من  تلك  تبع  وما 
�سيا�سية  ق�سايا  يف  وحتكمها  �أمريكا  قوة 
و�حل�سا�سية،  �لأه��م��ي��ة  ���س��دي��دة  وع��امل��ي��ة 
�لإ�سر�ئيلي  �لعربي  �ل�����س��ر�ع  م��ن  ب���دءً� 
و�سوًل  �لالتينية،  �أمريكا  بق�سايا  م��رورً� 
من  و�لكثر  و�لعر�ق،  �أفغان�ستان  لحتالل 
�لق�سايا �لتي تتمّتع فيها �لوليات �ملتحدة 
لها  وح�����س��ري  كبر  بامتياز  �لأم��ري��ك��ي��ة 
وماآلتها،  وتوجهاتها  �سروطها  ل�سياغة 
قوى  هناك  �أّن  للجميع  ب��دى  و�إن  وحتى 
�أمام  حتديًا  وت�سّكل  �أمريكا  تهدد  �أخ��رى 
قوتها �لع�سكرية مثل رو�سيا �لتي تتدّخل يف 
يف  تظهر  بد�أت  �لتي  كال�سني  �أو  �أوكر�نيا 

�لقت�ساد �أقوى من �أي يوم م�سى.
�لعامل  يدير  �أو  يحكم  من  ���س��وؤ�ل  �إّن 
ظاهره،  يف  ب�سيطًا  �سوؤ�ًل  يبدو  قد  �ليوم، 
تكمن �سعوبتها  �أ�سئلة كثرة  �أّن هناك  �إّل 
ومن  �ل�سديدة.  ب�ساطتها  يف  وتعقيد�تها 
�سمنها هذ� �ل�سوؤ�ل، وقد يبدو �أّن �لإجابة 
�لأكر بد�هة وتقليدية هي �لقوى �لعظمى، 
كاأمريكا ورو�سيا و�ل�سني، وهي بالفعل قد 
جو�نبها،  بع�ض  يف  �سحيحة  �إجابة  تكون 
و�ل�سيا�سات  فالدول  كثرً�،  خملة  ولكنها 
�إمّنا هي عبارة عن نتاج �سبكات معقّدة من 
و�لتيار�ت  �لأفكار  من  ومزيج  �لعالقات، 
وم��ر�ك��ز �ل��ق��وة و�ل��ن��ف��وذ، ف��الإج��اب��ة �لتي 
�أمريكا هي  �أو  �لعظمى  �لقوى  �أّن  تفر�ض 
بالغة  �إجابة  هي  �لعامل  ويدير  يحكم  من 

�لتجريد وبالتايل فهي م�سللة.
�أّما بالن�سبة لرو�سيا فال�سوؤ�ل �ملطروح 
كقوة  دوره��ا  ت�سرد  �أن  هو  �ليوم  �أمامها 
هزميتها  على  فعل  ك��رد  عظمى،  دول��ة  �أو 
على  ح��رب��ه��ا  ع��ن  ينتج  ف��ه��ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
دوره��ا  بعيد  لرو�سيا  �نت�سارً�  �أوك��ر�ن��ي��ا 
كقوة عظمى يف نظام عاملي جديد ومتعدد 
يف  �أوكر�نيا  على  �حل��رب  كون  �لأق��ط��اب، 
تقف  �لتي  �أمريكا  على  �نت�سارً�  �ل��و�ق��ع 
كافة  على  وتدعمها  �أوكر�نيا  ور�ء  عمليًا 
هي  �إذن  �مل��رج��ّوة  �لنتيجة  �مل�����س��ت��وي��ات، 
�نت�سار على �أمريكا، لأّن �أمريكا مل حترم 

ذلك،  على  إجبارها  دون  مكتسباتها  عن  تتنازل  ال  عظمى  دولة  أي  أّن  والتاريخ  الواقع  يقول    
الحرب  في  العثمانية  اإلمبراطورية  مع  المثال  سبيل  على  حدث  كما  الخارج  من  بالهزيمة  إمّا 
بالهزيمة من  وإمّا  الثانية،  العالمية  الخرب  النازية في  ألمانيا  األولى، وكذلك ما حدث مع  العالمية 
القوى عالميًا وسيطرة  اختالل عام في موازين  أو بفعل  السوفييتي،  االتحاد  الداخل كما حدث مع 
قوة عالمية جديدة، كما حدث مع بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتلك القوة الجديدة كانت 
الواليات المتحدة التي أصبحت منذ الحرب العالمية الثانية القوّة األشد هيمنة على مصير العالم. 

اأم����ريكا ورو�س������يا وال�����سني
 ال����س�راع على اإدارة ال���عامل

�لأزمنة �لر�هنة، كقّوة �ساعدة، يف �لوقت 
�أو  هابطة  كقوى  �أمريكا  فيه  تظهر  �لتي 
مر�جعة، فهي تو�جه �أوقاتًا �سعبة، فرغم 
تز�ل  ل  �لدولية  �ل�سيا�سات  ح�سب  �أّن��ه��ا 
�لعامل،  يف  �لوحيدة  رمب��ا  �لعظمى  �لقوة 
�إذ� �أخرجنا رو�سيا من �ملقارنة بعد تفّكك 
قادرة  تعد  مل  لكّنها  �ل�سوفييتي،  �لحت��اد 
على �لتاأثر �حلا�سم يف �لأحد�ث، وحتقيق 
وذلك  طموحاتها،  تنا�سب  �لتي  �لنتائج 
�لقوة  ��ستخد�م  �إىل  رو�سيا  جلوء  ب�سبب 
�مل�سلحة بكثافة بل وذهبت �إىل حد �لتهديد 
با�ستخد�م �ل�سالح �لنووي �إذ� تطّلب �لأمر 

ذلك.
هذه �حلرب لي�ست يف �حلقيقة حربًا 
بني  مبا�سرة  م��و�ج��ه��ة  ه��ي  ب��ل  ب��ال��وك��ال��ة 
من  وحلفاوؤها  و�أمريكا  ناحية  من  رو�سيا 
ناحية �أخرى، وُتد�ر بو�سائل متباينة: �لقوة 
�لقت�سادية،  �لقوة  مو�جهة  يف  �لع�سكرية 
�إىل  موجهة  تكن  مل  �لرو�سية  و�مل��ط��ال��ب 
موّجهة  ه��ي  م��ا  ب��ق��در  �أوك��ر�ن��ي��ا  حكومة 
تدور  مطالب  وهي  �أمريكا،  �إىل  مبا�سرة 
حول وقف متّدد حلف �لناتو، ومنع تو�ّسعه 
يف  و�لدفع  �لرو�سية،  �حل��دود  نحو  �سرقًا 
�جتاه �لعودة به �إىل ما قبل خطوط 1997، 
من  كل  �ن�سمام  رف�ض  �حل��دود  �أق��ل  ويف 
جورجيا و�أوكر�نيا �إىل هذ� �حللف و�عتبار 

�ن�سمامها خّطًا �أحمر ل ينبغي جتاوزه.

عارف اآلغا/ كاتب وباحث
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      تناولت �ل�سينما �لعربية مو�سوع 
�لرو�ئية  �لأف���الم  �لأر����ض يف ع��دد من 
و�سكل  و�لت�سجيلية.  و�لوثائقية  �لطويلة 
مو�سوع �لأر�ض مادة د�سمة لتلك �لأفالم. 
مل��ا ل��الأر���ض �رت��ب��اط ب��الإن�����س��ان. فهي 
ولأجلها  ويعي�ض،  يحيى  وعليها  �لوطن، 
وهي  و�لنفي�ض،  �لغايل  ويقدم  ي�سحي 
م�سدر رزقه و�إحدى �أهم �سبل �حلياة.
ويف ذكرى يوم �لأر�ض �لفل�سطينية 
كل  يف  �آذ�ر  من  �ل30  ي�سادف  �ل��ذي 
�لعام  منذ  تتجدد  �ل��ذك��رى  تلك  ع��ام. 
�ل�سعب  جماهر  هبت  عندما   ،1976
�ملحتلة عام  �لأر���ض  �لفل�سطيني د�خ��ل 
حاولت  �لتي  �أر�سها  عن  دفاعًا   ،1948

وحتويلها  م�سادرتها  �ل�سهيوين  �لح��ت��الل  �سلطات 
قام  �لتي  �ل�سعبية  �لهبة  فكانت  ع�سكرية.  مناطق  �إىل 
�لإج����ر�ء�ت  تلك  على  ردً�  و�ملثلث  �جلليل  �أب��ن��اء  بها 
للفيلم  د�سمة  م��ادة  �لأح���د�ث  تلك  �سكلت  �لتع�سفية. 
و�ل���ذي حمل  �ل��وق��ائ��ع  ع��ن  �ل���ذي حت��دث  �لفل�سطيني 
�سعث.  غالب  �لفل�سطيني  للمخرج  �لأر���ض«  »ي��وم  ��سم 
 ، �ل�سينمائي  �لفيلم  ه��ذ�  مل���ادة  ��ستعر��ض  ويف 
�لفل�سطينية،  و�ل��ق��رى  �ملناطق  بعر�ض  ب��د�أ  �أن��ه  ن��رى 
�لأر����س��ي  �لأر����ض فن�ساهد  ي��وم  �أح���د�ث  حيث ج��رت 
�لزيتون  باأ�سجار  �ملزروعة  و�مل��روج  �خل�سبة  �لزر�عية 
و�أن������و�ع �مل��ح��ا���س��ي��ل �ل��زر�ع��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة. وم�����س��ادر 
تلك  ل��الن��دلع  �لأوىل  �ل�����س��ر�رة  ك��ان��ت  �لأر����س��ي  تلك 
تلك  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن  �ل�سعبية.  �لنتفا�سة 
�مل�ساحات و�لأر��سي �حل�سبة �لتي مت �ل�ستيالء عليها 
قرى  �أر����س��ي  على  وه��ي متتد  رق���م»9«  �ملنطقة  ت�سمى 
دومن. م�ساحتها 18000  وتبلغ  وديرحنا  عر�بة  �سخنني 
�لقرى  لبع�ض  ��ستعر��ض  وبعد  �لفيلم  مقدمة  ويف 
يخرج  �لأر����ض،  يوم  �أح��د�ث  جرت  حيث  �لفل�سطينية، 
)�سمعون  وه��م  �ل�سهيوين  �ل��ع��دو  ق���ادة  بع�ض  علينا 
يتحدثون  وهم  ���س��ارون(،  و�أري��ل  بيغن  ومناحيم  بريز 
عن �مل�ساو�ة وعن �حلرية و�لدميقر�طية �لتي ينعم بها 
�أولويات  من  و�أن  �إ�سر�ئيل«  »دولة  �لفل�سطينيون يف ظل 
�أو  �يذ�ئهم  وعدم  �ل�سكان  �أولئك  �ح��ر�م  هي  حكامها 
�أر�سهم، وعلى خلفية ذلك �لكالم �لذي كان  م�سادرة 
يتفوه بها �لقادة �ل�سهاينة، كانت �ل�سور �ملر�فقة ت�سر 
�إىل عك�ض ذلك، حيث نرى �ملمار�سات �لقمعية من قبل 
بها  تتعامل  كانت  �لتي  و�لوح�سية  �ل�سهاينة  �جلنود 
�أ�سخا�ض  مع  �مل�سلحة  و�لر�سانة  �ملدججة  �حلرب  �آلة 
عزل و�سدور عارية، ويتابع �لفيلم م�سرته حيث هناك 
لقاء�ت مع عدد من روؤ�ساء �ملجال�ض �ملحلية لقرى ومدن 
فل�سطينية منهم �ل�ساعر توفيق زياد، �لذي كان حينها 
عر�بة  قرية  جمل�ض  ورئي�ض  �لنا�سرة،  بلدية  رئي�ض 
وغرهم ممن حتدثو� ب�سهاد�ت حية عن �لأحد�ث �لتي 
عا�سوها �إبان يوم �لأر�ض، وعن ممار�سات جي�ض و�سرطة 
�لحتالل يف قمعهم للم�سر�ت و�لحتجاجات �لتي قام 
�سهاد�ت  �إىل ذلك هناك  �لفل�سطينيون.  �ملو�طنون  بها 
حية من �لأ�سخا�ض �لدين تعر�سو� لالعتقال و�ل�سرب 
و�لتعذيب على يد �ل�سجان �ل�سهيوين وعر�سو� للكامر� 
�إىل  �إ�سافة  �أج�سادهم،  �لتي حملته  �لتعذيب  �أثار ذلك 
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�أثار �لر�سا�ض �لذي �سكن �أج�سادهم. ويظهر جليًا من 
�لو��سعة من قبل جميع  �ل�سهاد�ت �مل�ساركة  خالل تلك 
�لنتفا�سة  تلك  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  �سر�ئح 
و�ساهدنا  و�ملثقف،  و�لفالح  �لعامل  فر�أينا  �ل�سعبية، 
ب��الإدلء  �أح��د  ي��ردد  ومل  و�ل�سيوخ،  و�ل�سباب  �لأط��ف��ال 
ب�سهادته �أمام �لكامر�، غر مكرث مبا �سيح�سل معه 
�لحتالل. نر  حتت  �لقابعون  وهم  �لفيلم  يف  ظهر  لو 
وهنا لبد من �لإ�سارة �إىل �أن �لفيلم ك�سف وب�سدق 
�لو�قع �لذي يعي�سه �ملو�طن �لفل�سطيني د�خل �لأر��سي 
�ملحتلة عام 1948، ومدى �رتباط �أولئك �لنا�ض باأر�سهم 
ودفاعهم �مل�ستميت عنها، برغم �سنو�ت �لحتالل �لذي 
�سلبهم تلك �لأر�ض، وقتل وطرد و�سرد عدد كبر من �أهلهم، 
و�لدفاع  بالأر�ض  و�لت�سبث  باملقاومة  ينادون  يزلو�  ومل 
عليها. و�ل�ستيالء  �مل�سادرة  ممار�سات  وجه  يف  عنها 
لقد لعب بناء �لفيلم �لفني و�لفكري دورً� هامًا يف 
جناحه، و�أعطى للمادة �لوثائقية �مل�ستخدمة قيمة عالية، 
وكانت �مل�ساهد �لتي ت�سور �لت�سدي للجنود �ل�سهاينة 
من قبل �ملو�طنني �لفل�سطينيني و�لتي عر�ست باحلركة 
�لبطيئة، �أدت �إىل خلق تركيز و�سد �نتباه للملتقي، وبينت 
�ل�سحية،  قبل �جلالد �سد  �ملمار�ض من  �لعنف  مقد�ر 
برغم �أن �لفيلم يحفل مبقابالت كثرة و�لتي يف �لعادة 
تودي بامل�ساهد �إىل �مللل، �إل �أننا يف هذ� �لفيلم ونظرً� 
عر�ست  و�لتي  �مل�سورة  للوثيقة  �ل�سليم  لال�ستخد�م 
باحلركة �لبطيئة �أدى �إىل ك�سر �لرتابة و�إبعاد �سبح �مللل 
عن تلك �ملقابالت، ولعل مو�سيقا �لفنان ح�سني نازك كان 
لها دور كبر يف �إعطاء جمالية مميزة لأحد�ث �لفيلم، 
وكان �ل�ستخد�م �ملمنهج للحن ن�سيد �ل�سالم �لدور �لفعال 
يف �إعطاء �ل�سورة دورها �لكبر يف �لتاأثر على �ملتابع.  
ويف �لنهاية ل بد من �لإ�سادة بالدور �لكبر للمخرج 
�لفيلمية  �مل��ادة  يوظف  �أن  ��ستطاع  �ل��ذي  �سعث  غالب 
�لأر���ض حتى  يوم  لإح��د�ث  �لأر�سيفية  و�مل��ادة  �مل�سورة 
يكون  و�أن  �لقيم مبادته ومب�سمونه،  �لفيلم  يخرج هد� 
�ملتلقي  �إىل  �إي�سالها  �ملر�د  �ل�سحنة  �إي�سال  قادرً� على 
من  و�ل�����س��وت  لل�سورة  �ل�سليم  �لتوظيف  خ��الل  م��ن 
جاء  و�ل��دي  �لزبيدي  لقي�ض  �ملونتاجي  �لأ�سلوب  خالل 
�ملخرج غالب �سعث. �أر�ده��ا  �لتي  �لفكرة  من�سجمًا مع 
 �أما يف �ل�سينما �لعربية فاإن فيلم »�لأر�ض« للمخرج 
�مل�سري يو�سف �ساهني يحتل مكانه بارزة يف هد� �ملجال 
جناح  يف  �لطوىل  �ليد  له  ك��ان  �ساهني  �لعبقري  ولعل 

�أُخ���ذ ع��ن رو�ي��ة  ه��د� �لفيلم. و�ل���ذي 
�لرحمن  »عبد  لالأديب  �ل�سم  بنف�ض 
�ل�����س��رق��اوي«. ���س��ن��و�ت ك��ث��رة م�ست 
»�لأر�����ض«  لفيلم  �لأول  �لعر�ض  على 
�أف�سل ما  ي��ز�ل يربع  على عر�ض  ول 
�لفالح  عن  �مل�سرية  �ل�سينما  �أنتجته 
يحمل  �لفيلم  وهذ�  �مل�سري.  و�لريف 
ويتحدث  و��سحة،  وفكرية  فنية  روؤي��ة 
عن �لفالح و�لأر���ض و�سرورة �لنتماء 
�إل���ي���ه���ا. وب���ال���ت���ايل ف��ه��و ف��ي��ل��م ي��دع��و 
�لقيم  ك��ل  ع��ن  و�ل���دف���اع  �ل��ث��ورة  �إىل 
�ل�سامية. �لإن�سانية  و�مل��ب��ادئ  و�مل��ث��ل 
يحكي �لفيلم عن ن�سال �لفالحني 
ثالثينيات  يف  �لإقطاع  �سد  �مل�سريني 
رغم  يحمل  نف�سه،  �ل��وق��ت  يف  ولكنه  �ملا�سي،  �ل��ق��رن 
و�قعنا  على  و�إ�سقاطات  م�سامني  �لتعبرية،  ب�ساطته 
�سمن  �حل�����س��اري،  �سر�عنا  ع��ن  ويتحدث  �حلا�سر 
روؤية �سيا�سية و�جتماعية عن �لو�قع �مل�سري و�لعربي. 
بالرغم  �لنهاية،  يف  �لفالحني  �نتفا�سة  تف�سل  وهكذ� 
من �للقطة �لأخ��رة ذ�ت �ل��دللت �لقوية و�لتي حتمل 
�أن  ول ميكن  �لوقت  نف�ض  �لياأ�ض يف  كما حتمل  �لأم��ل، 
وهو  �سويلم«  �أبو  �للقطة �خلتامية ل»حممد  تلك  نن�سى 
يحاول  وهو  �لأر���ض  على  جتره  و�خليل  باحلبال  مكبل 
�لتثبت بجذورها. �إنها نهاية �سينمائية تدعو للمقاومة. 
ولها  �أكر رمزية،  �لنهاية حتمل معاين  تلك  كانت  كما 
ر�سالة و��سحة بوجوب �لت�سحية بالروح من �أجل �لأر�ض.
لقد كان فيلم »�لأر�ض« فيلمًا ملتزم تنبع �ساعريته 
من ر�سالته �لثورية »�لأر�ض لو عط�سانة نرويها بدمانا، 
عهد علينا و�أمانه تف�سل باخلر مليانه، يا �أر�ض �جلدود 
يا �سبب �لوجود.... ر�ح نويف �لعهود يارمز �خللود«. لقد 
تكاملت عنا�سر �لنجاح لهذ� �لفيلم فمن عبقرية �ملخرج 
يو�سف �ساهني �إىل رو�ية عبد �لرحمن �ل�سرقاوي و�لتي 
جاءت ملت�سقة بالو�قع و�لتي �سورت �لريف �مل�سري على 
و�لظلم  و�ل�سطهاد  �مل�سري  �لفالح  و�سورت  حقيقته، 
�لذي كان يقا�سيه يف مو�جهة كبار �ملالك �لإقطاعيني. 
دور  �ملليجي يف  للمثل حممود  �ملبدع  �لأد�ء  ناهيك عن 
�لفالح حممود �أبو �سويلم وباقي طاقم �ملمثلني �لذين �أجاد 
يو�سف �ساهني يف �د�رتهم، ولعبت �ملو�سيقى �لت�سويرية 
�مل�سد�قية  �إع��ط��اء  يف  حا�سمًا  دورً�  �إ�سماعيل  لعلي 
لأحد�ث �لفيلم متناغمة مع م�ساهد �لفيلم �لذي �سور 
يف قرى م�سر �لزر�عية. لنفوز بتحفة �سينمائية خالدة.
و��ستعادتها،  �لأر�ض وحريتها  �أجل  �لن�سال من  �إن 
و�سرد  �غت�سبها  �ل��ذي  �ملحتل  �سد  �لن�سال  كان  �سو�ء 
�أم  �أبناءها،  �لغا�سب على عذ�بات  كيانه  و�أق��ام  �أهلها، 
�لن�سال �لذي يقوم به �لفالح حيثما وجد �سد كل من 
ي�ستغله ي�سرق قوته وقوت �أبناءه، هذ� �لن�سال ب�سكلية هو 
و��ستعادة  و�لتحرر  بالنهاية �حلرية  و�حد موحد هدفه 
فيلمي  يف  جليًا  ظهر  ما  وه��ذ�  �أ�سكالها.  بكل  �حلقوق 
ليو�سف �ساهني.  �لأر���ض« و»�لأر����ض«  غالب �سعث »يوم 
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�سموئيل  �ل�����س��ه��ي��وين  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
"تهيلة"  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ع��ج��ن��ون  ي��و���س��ف 
�لعنو�ن  حتمل  �لتي  ق�س�سه  �إح��دى  بطلة 
�ليوم  ي��اأت��ي  �أن  �هلل  �أدع���و  "�إنني  نف�سه: 
��ع ف��ي��ه ح���دود �أور���س��ل��ي��م حتى  �ل���ذي ت��ت��و���سّ
�لجتاهات". كل  ويف  دم�سق..  �إىل  ت�سل 
�سي�ساأل  وق��ل��ق  متفّح�ض  ق���ارئ  رّب 
 100 م��ن  �أك��ر  �إىل  �ملمتد  �لأزيل  �سوؤ�لنا 
مذهب  عليها  ي��ن��ط��وي  خم��اط��ر  �أّي  ع���ام: 
عجنون و�سو�ه من �لكّتاب �ل�سهاينة، �لذين 
تعميم  يف  �لكتابة  وف��ن��ون  �لأدب  ���س��ّخ��رو� 
�لإلغائي  �لتو�سعي  �لعن�سري  للفكر  بغي�ض 
�أوه�����ام دينية  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول  �لح���ت���اليل 
و�لتدمر  �لقتل  تلمودية حت�ّض على  تور�تية 
و�لديانات،  و�لأمم  �ل�سعوب  باقي  و�حتقار 
وما ز�لت م�ستمرة حتى �للحظة، "فالعرب 
ف����ّر�رون وخ��ون��ة وج��ب��ن��اء، و�لأمل����ان بر�برة 
و�ليونانيون  مرت�سون،  و�لأت����ر�ك  وق�ساة، 
و�لبولنديون  متو�طئون،  و�لإجنليز  �أذّلء، 
�ليهود  �أما  ماجنون..  و�لفرن�سيون  �سعفاء، 
مع�سومون  لأنهم  بالتقدير  �جلديرون  فهم 
�لأخطر  �أن  على  و�ملذمات".  �لعيوب  من 
�ملقولت  ه��ذه  تتماهى  �أن  و�لأم���ّر  و�لأده���ى 
"�لتطبيعية"  �ل��ت��ي��ار�ت  بع�ض  م��ع  �ل��ي��وم 
"�لأدب  �إن  �لقائلة  و�لأباطيل  و�لّدع��اء�ت 
و�سالم،  وتعاي�ض  حمبة  �أدب  �لإ�سر�ئيلي" 
ك��م��ا ����س���رى يف ����س���و�ه���دن���ا �ل���الح���ق���ة!.
لقد كان �لأديب �ل�سهيد غ�سان كنفاين 
�إىل  تنّبهو�  �ل��ذي��ن  �لكّتاب  �أو�ئ���ل  ب��ني  م��ن 
"يف  كتابه  يف  �ل�سهيوين  �لأدب  خ��ط��ورة 
بروت  يف  �سدر  �ل��ذي  �ل�سهيوين"  �لأدب 
عام 1967، �إذ يقول يف مقدمة �لكتاب: "�إن 
�لأدب  ب�سالح  قاتلت  �ل�سهيونية  �حلركة 
�ل�سيا�سي.  بال�سالح  قتالها  يو�زيه  ل  قتاًل 
ول  يتجز�أ  ل  ج��زءً�  �ل�سهيوين  �لأدب  ك��ان 
غنى عنه، ��ستخدمته �ل�سهيونية �ل�سيا�سية 
على �أو�سع نطاق، لي�ض فقط خلدمة حمالتها 
حمالتها  خل��دم��ة  �أي�����س��ًا  ب��ل  �ل���دع���اوي���ة، 
�ل�سيا�سية و�لع�سكرية، ولن يكون من �ملبالغة 
"�لأدبية"  �ل�سهيونية  �أن  هنا  ن�سّجل  �أن 
�أن  لبثت  وما  �ل�سيا�سية،  �ل�سهيونية  �سبقت 
�ل�سيا�سية  �ل�سهيونية  وقامت  ��ستولدتها 
خمططاتها  يف  �لأدب  بتجنيد  ذل��ك  بعد 
�لآل��ة  تلك  م��ن  ل��ه  �مل��ر���س��وم  �ل���دور  ليلعب 
�ل�سخمة �لتي ُنّظمت لتخدم هدفًا و�حدً�".
فقد  ح��م��ي��د  ح�����س��ن  د.  �ل��ك��ات��ب  �أم����ا 
ف���ّرق ب��ني �أرب��ع��ة �أن���و�ع م��ن ه��ذ� �لأدب يف 
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�مل��رج��ع��ي��ات-  �ل���ع���ربي..  "�لأدب  ك��ت��اب��ه 
�مل�����س��ط��ل��ح��ات- �ل�������روؤى" �ل�������س���ادر يف 
�لتايل:  �لتق�سيم  وف��ق   ،2001 ع��ام  دم�سق 
يف  �مل���م���ت���د  �ل����ي����ه����ودي:  �لأدب   -1
وينق�سم  و�ل��ت��ل��م��ود،  �ل���ت���ور�ة  �إىل  ج����ذوره 
و�أدب  ق���دمي،  ي��ه��ودي  �أدب  ق�سمني:  �إىل 
ح���دي���ث، وك���ال �لأدب������ني، ي��ع��ت��م��د �أح��ي��ان��ًا 
�ملعروفة  �ليدي�سّية  �ل��ي��ه��ود:  لغتي  �إح���دى 
�إ�سبانيا. يهود  لغة  و�ل��الدي��ن��و  �أمل��ان��ي��ا،  يف 
عليه  وت��غ��ل��ب  �ل�����س��ه��ي��وين:  �لأدب   -2
�ملت�سكلة  لل�سهيونية  �لأيديولوجية  �ل��روح 
يف  �أورب����ا  يف  �لربوت�ستانتية  ظ��ه��ور  ع��ق��ب 
هناك  لي�ض  �إذ  ع�����س��ر.  �ل�����س��اد���ض  �ل��ق��رن 
�لأدب  فهناك  �لأدب،  ل��ه��ذ�  م��وح��دة  لغة 
�ل�سهيوين �لفرن�سي، و�لإجنليزي و�لعربي، 
هذ�  يكتب  �أن  بال�سرورة  يفر�ض  ل  بحيث 
�أدبية  �أع��م��ال  فهناك  فقط،  �ليهود  �لأدب 
ك��رو�ي��ة  م�سيحيني،  لأورب���ي���ني  �سهيونية 
�لإجنليزية  للرو�ئية  دي��رون��د�(  )د�ن��ي��ال 
و�سو�ها.  ..)1880-1819( �إليوت  ج��ورج 
باللغة  �ملكتوب  وهو  �لعربي:  �لأدب   -3
�حلركة  �أث��ر  على  �أورب���ا  يف  ظهر  �لعربية، 
هذ�  وينق�سم  )�له�سكاله(،  �لربوت�ستانتية 
عربي  �أدب  ق�سمني:  �إىل  جغر�فيًا  �لأدب 
�ل�سهيوين  �لكيان  قيام  قبل  ُكتب  فل�سفي 
ب����دءً� م��ن �أو�خ�����ر �ل��ق��رن �ل��ت��ا���س��ع ع�سر، 
قيام  م��ع  ُك��ت��ب  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ع���ربي  و�أدب 
.1948 ع��ام  فل�سطني  يف  �مل��ذك��ور  �ل��ك��ي��ان 
حم�سلة  وه��و  �لإ�سر�ئيلي:  �لأدب   -4
يهودي  �أدب  فهو  �ل�سابقة:  �لثالثة  �لآد�ب 
و�سهيوين  �ل��ي��ه��ود،  م��ن  كّتابه  غالبية  لأن 
لع��ت��م��اده �لأي��دي��ول��وج��ي��ة �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة، 
وع�����ربي لأن�����ه م��ك��ت��وب ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��ربي��ة 
�حل���دي���ث���ة، غ���ر �أن����ه يف �لأغ���ل���ب �لأع����ّم 
�ملحتلة. فل�سطني  ح���دود  �سمن  حم�سور 
�لأدب��ي��ة  �لن�سو�ض  لتلك  حتليله  ويف 
ركيكة  �أنها  حميد  د.  يرى  �ختالفها،  على 
�جلمال،  باهتة  �لأ�سلوب،  متد�عية  �لبنية، 
�خلال�ض،  �لتعبري  �ل�سمّو  غياب  ب�سبب 
بالعدو�نية  �ملفعم  �لعقائدي  �لتفكر  وغلبة 
و�لعن�سرية جتاه �لغر. �أما �جتاهاتها فهي 
خم�سة، يوؤكد كلٌّ منها ناحية �أو روؤية خا�سة. 
�حل�ّض  وهناك  �لعن�سرية،  �لنزعة  فهناك 
على �لقوة و�لعدو�نية، وخ�سو�سًا مع �لعرب، 
وهناك �لإح�سا�ض بالغربة و�لتفاهة �إذ� كان 
�ل�سهيوين،  �لكيان  خ��ارج  يعي�ض  �ليهودي 
وهناك �لنظرة �لدونية �إىل �لعربي و�مل�سلم، 
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�أر�ض  �إىل  �لطوباوية  �لنظرة  �أخرً�  وهناك 
�مليعاد. فيما �أو�ساف هذ� �لأدب ن�ست�سعرها، 
-ح�سب د. حميد- �إّما بظهور �لروح �لبكائية 
عن  ب��احل��دي��ث  و�إّم����ا  �ملفتعلة،  و�لأح�����ز�ن 
�لبابليني،  زمن  من  بدءً�  �لتاريخية  �ملعاناة 
بانتحال  و�إّم���ا  �ل��ر�ه��ن،  بالزمن  و�ن��ت��ه��اًء 
و�إّم��ا  �لتاريخ،  عرب  لليهود  �ل�سحّية  �سفة 
بالألو�ن  مو�ّساة  �ستى  مو�سوعات  باإ�ساعة 
�لقامتة كالقلق، و�حلزن، و�لنفي، و�لغربة، 
و�مل������وت، و�حل�����رب و�ل���ع���ن���ف.. وغ��ره��ا.
نتبنّي  �لريح"  يف  "جنمة  رو�ي��ت��ه  يف 
روب��رت  �ل�سهيوين  �لكاتب  �حتقار  م��دى 
�لإن�سان  ل�سخ�سية   )198٥  -1894( ناثان 
بعنف  يلعب  ل  "�إنه  يقول عنه:  �إذ  �لعربي، 
ل �أن  فقط ولكن بو�ساعة، وهو جبان، ويف�سّ
يطلق �ساقيه للريح عن �أن يقاتل، و�إذ� قاتل 
فلي�ض لديه �أي �سبب �إل �لنهب، وهو ل يجيد 
�لقتلى  �إخو�نه  ترك  هرب  و�إذ�  �لت�سويب، 
�إذ�  �لعربية  �لطائر�ت  و�أن  �هتمام،  دون 
�أغارت فهي ل تقتل �إل �لأطفال �ليهود"!!.
وف�������س���اًل ع���م���ا ����س���ب���ق م����ن ط��غ��ي��ان 
ي�سّمى  م��ا  يف  و�ل��ع��ن�����س��ري��ة  �ل���س��ت��ع��الئ��ي��ة 
هذ�  �أن  �سنلم�ض  �لإ�سر�ئيلي"،  "�لأدب 
يعّد  �ل���ذي  �ل�����س��ردي��ة،  �لكتابة  م��ن  �ل�سكل 
�لناعمة،  �حل��رب  �أ�سكال  من  مبكرً�  �سكاًل 
حاول �أن ين�سئ ذ�كرة زمكانية يف فل�سطني، 
عرب  �ملتاأ�سلة،  �لعربية  �ل��ذ�ك��رة  من  ب��دًل 
�لوجود  لتوؤكد  ��ستولدها  وحكايات  ق�س�ض 
�ل��وج��ود،  ه��ذ�  تاريخية  و�ّدع����اء  �ل��ي��ه��ودي 
���س��اح��ب��ُه �ح��ت��ف��اٌء وت��رح��ي��ٌب يف �لأو���س��اط 
�سموئيل  مب��ن��ح  مت��ث��ل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لثقافية 
�لأوكر�ين  يو�سف عجنون )1888- 1970( 
�لأ���س��ل، �ل��ب��ول��ن��دي �مل��ول��د، و�ل���ذي هاجر 
يافا  بني  وعا�ض   ،1907 ع��ام  فل�سطني  �إىل 
 1966 عام  ل��الآد�ب  نوبل  جائزة  و�لقد�ض، 
ز�ك�ض،  نيلي  �ل�سويدية  �ليهودية  �لكاتبة  مع 

ول��ع��ّل رو�ي��ت��ه "�أم�����ض و�أول م��ن �أم�����ض" 
يف  فل�سطني  يف  �ل��ي��ه��ود  ح��ي��اة  وت��ت��ن��اول 
ذلك. على  مثال  �ل���20 خر  �لقرن  بد�ية 

ومل يقت�سر هذ� �لرحيب و�لحتفاء 
على بع�ض بلد�ن �لعامل �لغربي، بل �سمل 
�أكر من  �لعربي �لذي يدرُك  �لعامل  تاليًا 
غره هوَل �جلرمية �ملرتكبة بحق �ل�سعب 
�أر���س��ه  م��ن  �ق��ت��الع��ه  ب��ع��د  �لفل�سطيني 
وت�ستيته  وذ�ك��رت��ه  هويته  حمو  وحم��اول��ة 
يف �أن���ح���اء �مل��ع��م��ورة، و�إف�����س��اح �مل��ج��ال 
لإق��ام��ة �ل��ك��ي��ان �مل��زع��وم، وه���ذ� برهان 
�آخ����ر ع��ل��ى جن���اح �حل����رب "�لأدب���ي���ة" 
�ل�سهيوين.   و�ل��ف��ك��ر  للثقافة  �ل��ن��اع��م��ة 
�حل��ب  ع��ن  "�أ�سطورة  رو�ي����ة  ف��ف��ي 
عامو�ض  �لإ�سر�ئيلي  للكاتب  و�لظالم" 
عوز �لتي لقت ترحيبًا ورو�جًا يف معر�ض 
�لكتاب بالريا�ض يف �آذ�ر 2010، وُترجمت 
ن�سرها  بعد  �أخ��رى  لغة  و16  �لعربية  �إىل 
ينحو عوز نحو  �لعربية عام 2002  باللغة 
�لقارئ  تاأخذ  �لتي  �ل�سخ�سية  �ملذكر�ت 
�نتحرت  �لتي  �للحظة  منذ  طفولته  �إىل 
عامًا،   1٥ عمره  كان  عندما  و�لدته  فيها 
�لأع��و�م  خالل  �إ�سر�ئيل  يف  �سّب  وعندما 
�لأخ�����رة م��ن �لن���ت���د�ب �ل��ربي��ط��اين يف 
�لكوميديا  م��ن  م��زي��ج  وه���ي  فل�سطني، 
حميمية  ���س��ورة  ل��ت��ق��دمي  و�ل��ر�ج��ي��دي��ا 
ل�سبي يدخل يف طور �لبلوغ و�سورة لدولة 
يقول عوز:  و�سر�ع عمره 60 عامًا، حيث 
"�أ�سطورة عن �حلب و�لظالم هي �سرة 
�أي�سًا  لكنها  �أ�سرتي  ق�سة  تك�سف  ذ�تية 
ق�سة ميالد �إ�سر�ئيل.. من �ملهّم يل ب�سكل 
�إىل  �لآن  �لق�سة  ه��ذه  ترجم  �أن  خا�ض 
�لعربية وتن�سر وتوزع يف �لعامل �لعربي".

�ل��ع��امل  �أن  نن�سى  �أل  ينبغي  وه��ن��ا 
�لعربي عرف عوز �أي�سًا من خالل رو�يته 
يف  ����س���درت  �ل��ت��ي  وميخائيل"  "حنة 
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)القد�س .. مدينة اهلل(
من ن�بّوة الإ�س�راء اإىل األ�وهية ال��وعد

    هي �لقد�ض.. مدينة �هلل.. �أوىل قبلتيه، 
�ل�سماء،  �إىل  �ل��ك��ون  وب��و�ب��ة  �حل��رم��ني،  وث��ال��ث 
وعا�سمتها  ع��ّزه��ا..  ونب�سها  فل�سطني،  وروح 
�لتي  ونفخته  �هلل،  �أق��د����ض  قد�ض  هي  ل��الأب��د!! 
نفخها من روح قد�سه.. فكانت، لي�سبح �لوجود 
�لثالثة: مكة  �أقانيم �هلل  بني  حتت جناحي �هلل 
�ل�سريف!!  و�لقد�ض  �ملنورة،  و�ملدينة  �ملكرمة، 
ملكوت �هلل  م��ع��ر�ج  �إىل  �ل��ن��ب��ّوة  �إ���س��ر�ء  ق��د���ض 
"ب�سم �هلل" } �ُسْبَحاَن �َلِّذي �أَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل 
�َلِّذي  ى  �ْلأَْق�سَ �مْلَ�ْسِجِد  �إِىَل  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسِجِد  ِمَن 
ِميُع  �ل�َسّ ُهَو  ��ُه  �إَِنّ �آَياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلُرِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا 
ُر{ لرتبط �لإ�سر�ء هذ� باألوهية �لوعد..  �ْلَب�سِ
وعد �هلل من فوق عر�سه بن�سر �ملوؤمنني �لقادم 
�سيكون  و�ل���ذي  �سهيون  �ستات  على  و�خل��ال��د 
�لوجود  كينونة  تاريخ  و�لأه��م يف  �لأكرب  �حلدث 
�إِ�ْسَر�ِئيَل  َبِني  �إِىَل  ْيَنا  ب�سم �هلل }َوَق�سَ و�حلياة، 
َوَلَتْعُلَنّ  َتنْيِ  َمَرّ �ْلأَْر���ضِ  يِف  َلُتْف�ِسُدَنّ  �ْلِكَتاِب  يِف 
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وليمونه  وبرتقاله،  زيتونه  وعبق  تر�به،  ور�ئحة 
ق��د���ض، �سوت  ي��ا  �ل��ه��ادر  �إّن���ه �سوتنا  وزع���ره، 
وطنه،  �م��ت��د�د  على  �ل�سابر،  �لثائر  �ل�سعب 
�لعو��سم و�مل�سافة  و�متد�د رقعة �ملنفى، ورقعة 
و�ل�سمود،  و�ملكابد�ت  �لأمل  من  حالة  للمنفى، 
هذ�  فوق  �آخ��رون،  يع�سها  مل  و�لتذّكر  و�ملقاومة 
مر�رتها،  وذقنا..  ع�سناها،  كما  �لكوين  �لفلك 
ث��ور�ت  �إىل  �مل����ر�ر�ت  تلك  نحيل  �أن  و�ع��ت��دن��ا 
جمر  على  وتقّلبنا  �لهدير،  عارمة  و�نتفا�سات 
�لأر�ض،  �ل�سماوي على  �ل�سرب  وكاأننا  جر�حها، 
ذلك �ل�سرب �مل�ستحيل، �مُتحّنا به، وحتّملناه بقوة 
للفل�سطيني  �لإر�دة، و�ل�سمود و�لأمل، كما قّدر 
يف  بانت�سار�ته  حلّقه  مي�سي  �أن  /�مل��ع��ج��زة/ 
درب  لأّن  كتفه،  على  كفنه  يحمل  �أن  �حل��ي��اة، 
�لن�سال و�ملجابهة و�مل�سر متّر عرب بو�بة �ملوت، 
�لر�ب  وكل  و�لقد�ض  وفل�سطني  ن�سبح  عندما 
مبا  �هلل  روؤية  بكامله  و�لعربي  حتى  �لفل�سطيني 

ور�سوله  �لعّزة من �هلل   ت�ستحّقون  ووحدكم من 
و�حلياة!! �أّيها �ملر�بطون وحدكم ول �أحد �سو�كم!! 
ي��وم �ل��ق��د���ض!! ه��و �ل��ي��وم �ل��وح��ي��د و�ل��ذي 
وجمد  وق��دره��ا،  ع��ّزه��ا  �لأم���ة  حياة  يف  �أ�سبح 
فوق  �لغائبون  �أول��ئ��ك  ُي���درك  ه��ل  ُت��رى  عزتها، 
ت���دوم،  ل  و���س��ائ��ده��م  �أّن  �أح��الم��ه��م  و���س��ائ��د 
�ألي�ض  ي��دوم!!  ل  �لذل  ونوم  تدوم،  ل  و�أحالمهم 
لينه�ض  ل�ساعات  �لنخوة  فيه  ُت��ّب��ث  م��ن  فيهم 
و�ملاليني  �ملليار  �أّم���ة  يف  �ألي�ض  وي��ق��اوم،  وي��ث��ور 
من  ليجعل  وه��و�ن��ه،  وقوته  عجزه  ي��ت��ربوؤون  من 
تاريخه  و�حدة يف  ملرة  �نتفا�سة عارمة  كّل هذ� 
بعلم �هلل عندما يحني  كائن  رمّبا ذلك  �لفاين، 
عدنا!!؟  .. ع��دمت  و�إن  �خل��ال��دة،  للكلمة  �لوقت 
يقف  مل  �مل��ق��اوم،  �لفل�سطيني  �لفعل  يف 
بل  ف��ق��ط،  فل�سطني  رج�����الت  ع��ن��د  �ل��ن�����س��ال 
�سباب  مع  �لفل�سطينية  و�ل�سبية  �ملر�أة  �ساهمت 
تغيب  فلن  و�نتفا�ساتهم..  ثور�تهم  يف  فل�سطني 
�إدري�����ض،  م��ن �ل��ذ�ك��رة فاطمة ب��رن��اوي ووف���اء 
�أبابيل  طر  و�أّم��ا  خالد،  وليلى  �لأخر�ض  و�آي��ات 
�لآن..  جمدهم  �سهو�ت  ن�سور  فهم  فل�سطني 
�إمي���ان  ل���الأب���د..  �ستذكر  ف��ال��ذ�ك��رة  ول���الأب���د.. 
وغرهم،  �ل��دّرة،  وحممد  عودة،  وفار�ض  حّجو، 
وكذلك �أبطال �لوطن �لعربي عز �لدين �لق�ّسام، 
من  فتية  �إّن  �لعا�ض،  و�سعيد  �أمل��از،  كم  �إح�سان 
�إىل  �أح��ر�ره��ا!!  ون�سال  �لثورة  وق��ود  هم  �لأّم��ة 
�إىل  �لطلقة  خندق  وم��ن  �ل��ق��ادم!!  �ل��وع��د  ي��وم 
و�ل��دم: �لإ���س��ر�ء  قد�ض  �لطلقة،  �لكلمة  خندق 

يا اأّيها القـــمر الذي مّني �صـرى 
اإ�صــــــراَء بنا  فزد  ُعــاله،  ِلُعال   

اأراأيت من حويل قبـــابي اإّنهــــا 
�صهداء بها  �صعدوا  من  هامات   

ب�صطوا لهم فوق ال�صماء وبعدها 
�صـــــماء امل�صتهام  اجلناح  ذاك   

وعلو بكوفياتهم حتى غــــــدوا 
اجلــــوزاء يعانق  اخللود  عبق   

لو اأّذن ال�صــهداء فينا، هل ُترى 
نــــــــداء غائبني  ُنلّبي  يومــــًا   

قلنا: بلى واهلل، ما غبنـــــــا دماً 
اأ�صــالء ول  عّزتنـــا  �صاح  عن   

اإّنا لب�صنا يف الوغى اأكفاننــــــــا 
رداء يطـــــيب  كم  عّز  ولبا�س   

يا قد�س، والتفتت بهاًء، ما راأت 
عني الوجود كمثل ذاك بهـــاء  

�صّمت بنا خفق اجلنــــاح كاأّنا 
اإبــــــاء ميوج  قطنًا  بنا  �صّمت   

ونظل نبعث يف ثراها خـــــالداً 
اخلن�صاء ونبعث  الزمان،  عرب   

وتغيب ن�صوى بالقبــــــاب كاأّنها 
حـــراء باليدين  تطّوق  راحت   

وتهّز فيه الكربيـــــــــــــاء لعّلها 
لأحنــــــاء بوهجها  م�ّصته  لول   

وم�صى يعانق يف فل�صطني الرثى 
حيث احلبيب �صُيكمل الإ�صراء  

َذ� َج��اَء َوْع���ُد �أُوَلُه��َم��ا َبَعْثَنا  � َك��ِب��ًر� * َف���اإِ ُع��ُل��ًوّ
َعَلْيُكْم ِعَباًد� َلَنا �أُويِل َباأْ�ٍض �َسِديٍد َفَجا�ُسو� ِخاَلَل 
�لعظيم  �هلل  َمْفُعوًل{ �سدق  َوْع��ًد�  َوَك��اَن  َياِر  �لِدّ
وب��ق��ول��ه �ل��وع��د �حل��ق } َف�����اإَِذ� َج���اَء َوْع���ُد 
�مْلَ�ْسِجَد  َوِلَيْدُخُلو�  ُوُجوَهُكْم  ِلَي�ُسوُءو�  �ْلآِخ���َرِة 
َتْتِبًر�{  َعَلْو�  َما  و�  ُ َوِلُيَترِبّ ٍة  َم��َرّ َل  �أََوّ َدَخُلوُه  َكَما 
�لتفاوؤل  �أم��ة  فوعد  �لعظيم،  �حل��ق  ق��ول  �سدق 
�حلّق  �لوعد  قيمة  يبقى  �هلل...  بوعود  و�لأم��ل 
خر  �ستبقى  و�ل��ت��ي:  �لأم����ة  بانت�سار  �مل��ط��ل��ق 
للنا�ض!!. �أخرجت  كونه،  ملكوت  فوق  �هلل  �أمم 
و�ملقد�سيون  �لفل�سطينيون  ي�سبح  عندما 
منهم ُم��ر�ب��ط��ي �لأم���ة ح��ول �ل��ق��د���ض.. وح��ول 
�ل�����ر�ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ك���ّل���ه، ع���ن���ده���ا.. ف����اإّن 
وي��ق��ّرر!  وي���د�ف���ع،  ي��ت��ك��ّل��م،  م��ن  وح���ده  �سوتهم 
�لأم��ة  ب�ساحات جم��د  �مل��خ��ّول��ون  وح��ده��م  ه��م 
م��ل��ي��اره��ا �مل�����س��ل��م �ل��ب��ع��ي��د و�ل��غ��ائ��ب مب����ر�رة، 
وم����الي����ني �ل���ع���روب���ة �ل���غ���ائ���ب���ة و�مل���ب���ع���رة يف 
غ��ّي��ه��ا، و���س��الل��ت��ه��ا، وه��و�ن��ه��ا ع��ل��ى �ل��ن��ا���ض!!
���اق �ل���ق���د����ض و�مل����ر�ب����ط����ون  �أّم��������ا ع�������سّ
ف��وح��ده��م م��ن ي��ع��ربون ب���و�ب���ات �ل��ق��د���ض، �أو 
ب���و�ب���ات ع�سقالن  �ل����روح  ب��ح��ج��ارة  ي��رج��م��ون 
وتطر  �مل��ت��اري�����ض،  وتتحّطم  �ل��ق��ي��ود،  لتنك�سر 
�لأم�������اين!! ك��ل��م��ا ُق���رع���ت �أج���ر�����ض �ل���ع���ودة!!
�سعيد  �هلل  قد�ض  ي��ا  فل�سطيني  ك��ل  �ألي�ض 
�أر�سه،  نكهة  يتنف�ض  لفل�سطني،  وج��ده  بجنون 

�لكينونة  تلك  بقدر  موؤمنون  فاإّننا  ويكون،  كان 
�أّنها ل�سالح �لأمة و�لوطن، لذ� فاإّننا يف م�سرتنا 
�لهادرة ندري باأّننا منت�سرون بروؤية �هلل وقدره، 
�لأكيد!! �ملحّتم  ب�سبحه  �لقادم  وع��ده  وحتمية 
�لقد�ض  ح��ول  فل�سطني  م��ر�ب��ط��و  وح��ده��م 
�ل�سوؤ�ل  ولكن  �لأم���ة،  ماليني  وجم��د  وعروبتها 
ويعلق يف �حلنجرة:   به �حللق  يغ�ّض  و�لذي  �ملّر 
هي  �أم  ف��ق��ط؟  للفل�سطينيني  �ل��ق��د���ض  ه���ل 
عندما  و�لعاجزة،  و�خلائبة  �لغائبة  للماليني 
�حلرمني  وث��ال��ث  �لقبلتني  �أوىل  �لقد�ض  متثل 
�ل�سهاينة ُع�سبة  �لوحيد �سد  �ملو�جهة  وخندق 
م�سلم  و�مل��ل��ي��ار  �لأع����ر�ب  و�أول��ئ��ك  �ل�سيطان، 
�ل�سيطان!! و�لقطيعة ولهوت  �لذل  هائمون بني 
ت��ب��ارك ث����و�رك ي��ا ق��د���ض �هلل و�أط��ف��ال��ك 
�لعو��سف  غبار  �سد  �ل�سامد  وع�سبك  �مليامني 
مبجدك،  �لناطقة  حجارتك  تباركت  �لعابرة، 
وتباركت  �لإلهيني،  نبييك  �أذ�ن  �ملرددة  وقبابك 
�ساهد�ت  معانقة  لل�سماء  �ل�ساخمة  م��اآذن��ك.. 
كنائ�سك،  �أجر��ض  تباركت  �لأب���ر�ر!!  �سهد�ئك 
وت��ب��ارك  ح��ار�ت��ك،  وب��ه��اء   ، جلجلتك  وط��ري��ق 
عنك  للدفاع  يتو�ثبون  �لّندى  ع�سافر  �سموخ 
�لطرية،  �لندّية  ق�سبهم  وبنادق  ري�سهم  بزغب 
لتتحّول فيما بعد �إىل بنادق حقيقية يف �ساحات 
�ملر�بطون  �أّيها  وفخارهم..  وعّزهم  جمدهم، 
�حل��ي��اة،  ت�ستحّقون  وح��دك��م  �لفل�سطينيون.. 

)�ل���د�ر  ع��ن  ع���ام 1994  �ل��ق��اه��رة 
�لعربية للطباعة و�لن�سر( برجمة رفعت 
"بالدم  على  مقولتها  وت��رك��زت  ف���ودة، 
و�لنار  وب��ال��دم  ي��ه��ود�..  �سقطت  و�ل��ن��ار 
حقيقيًا  تعبرً�  وكانت  يهود�"،  �ستنه�ض 
"�أّن  ترى  �لتي  عوز  عامو�ض  عقيدة  عن 
هذه �لأر�ض وطن ل�سعبني، ومن �لو��سح 
�أنه لي�ض لديهما وطن �آخر ول خيار �آخر، 
لذ� فاإّن عليهما �أن يتقا�سماها ب�سكل ما".
من  و�سو�ه  ع��وز  عقيدة  على  وجريًا 
ي�سّمى  مبا  �ملتقّنعني  �ل�سهاينة  �لكّتاب 
�مل�سرك"  و�لتعاي�ض  "�ل�سالم  دع��و�ت 
ع�سابات  �رت��ك��ب��ت��ه  م��ا  يتنا�سى  �ل���ذي 
و�سترن  و�ل��ه��اغ��ان��ا  و�لأرج����ون  �ل��ب��امل��اخ 
بحق مئات �لآلف من �لفل�سطينيني قتاًل 
لتوهم  �ل��رو�ي��ات  بع�ض  تاأتي  وتهجرً�، 
�سلميًا  �لأر��سي  تقا�سم  بجدوى  قارئها 
فل�سطني. يف  �ل�سهيوين  �لوجود  وتربير 
�لقاهرة  ففي عام 2007 �سدرت يف 
�لإ�سر�ئيلي  للكاتب  "يا�سمني"  رو�ي��ة 
�إيلي عمر )ُولد يف بغد�د عام 1937 وقِدم 
�إىل �إ�سر�ئيل عام 19٥0( برجمة ح�سني 
�سر�ج �لذي �سبق �أن ترجم مذكر�ت �سفر 
�إ�سر�ئيل �ل�سابق مب�سر مو�سيه �سا�سون. 
تروي "يا�سمني" حكاية حب مثرة 
�إ�سر�ئيلي  ي��ه��ودي  رج��ل  ب��ني  للعو�طف 
ينحدر م��ن �أ���س��ل ع��ر�ق��ي وُي��دع��ى ن��وري 
من  فل�سطينية  م�سيحية  ���س��اّب��ة  وب���ني 
وجتري  يا�سمني.  ُتدعى  �لقد�ض  �سرقي 
�لقد�ض  �أور���س��ل��ي��م  يف  �لق�سة  �أح����د�ث 
�ل�ستة،  �لأي���ام  بعد ح��رب  م��ا  �ل��ف��رة  يف 
�ل�سعبني  ب��ني  �ل��ل��ق��اء  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي 
تك�سف  لكنها  و�لفل�سطيني،  �لإ�سر�ئيلي 
و�أن  يلتقيا،  لن  �جلانبني  �أن  عن  �أخ��رً� 
�حلرب بينهما �سوف ت�ستمر، فبعد حالة 
"يا�سمني"  تقرر  و�جل���ذب،  �ل�سّد  م��ن 
قناعتها  ب�سبب  باري�ض،  �إىل  ت�سافر  �أن 
حالة  من  �لرغم  على  �للقاء  با�ستحالة 
ر�سالة  "ن����وري"  �إىل  ل��ر���س��ل  �حل���ب، 
�إىل  نقاتل  �أن  علينا  "كتب  فيها:  تقول 
�سلبتموها". �ل��ت��ي  �لأر�����ض  ن�سرد  �أن 
"�لأدب  �إن  �لقول  ميكن  هذ�  وعلى 
�أب��اط��ي��ل  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �لإ�سر�ئيلي" 
و�لتاريخ،  للجغر�فيا  مزيفة  و�ّدع���اء�ت 
به،  �لعاملي  و�لرحيب  �لحتفاء  ورغ��م 
�لإل��غ��ائ��ي،  �لعن�سري  للفكر  وتعميمه 
و�ت���خ���اذه م��ن��ذ �ل���ب���د�ي���ات ح��ت��ى �ل��ي��وم 
مك�سوفًا  ب��ات  �لناعمة،  �حل��رب  ���س��ورة 
عن  ومنّظروه  كّتابه  يختلف  ل  للجميع، 
�ل�سهيونية  �لع�سابات  وزع��م��اء  ق���ادة 
�لتي ت�سعى بكل ما متلك لتكري�ض �لوجود 
�ليهودي وتثبيته على �أر�ض فل�سطني، و�إل 
"�ل�سالم  �إىل  �أديب  �أو  كاتب  يدعو  كيف 
بيٍت  يف  يعي�ض  وهو  �مل�سرك"  و�لتعاي�ض 
لالجئ مهّجر، �أو يف م�ستوطنة ُبنيت على 
�أنقا�ض بلدة �أو قرية فل�سطينية مدمرة؟!.
اجلمعية  يف  الثقايف  *امل�صوؤول 
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نافـــــــذةنافـــــــذة

    تقع �سرق حي �لنزهة يف مدينة 
 ٥000 نحو  �سكانها  ع��دد  بلغ  يافا. 
يعي�ض  معظمهم   1947 ع��ام  ن�سمة 
تاريخ  يعود  و�لتجارة.  �لفالحة  على 
�مل�سرّية  �حلملة  ف��رة  �إىل  �لقرية 
�ل�سام، حيث مرت جيو�ض  بالد  �إىل 
مدينة  من  بالقرب  با�سا  �إبر�هيم 
�ل�سرقي  �جلانب  يف  و��ستقّرت  يافا 
للمدينة، وذلك مر�عاة لأهايل يافا. 
تعترب �أر��سي قرية �أبو كبر من 

�أخ�سب �لأر��سي يف فل�سطني، وحتتوي على �لعديد من �أنو�ع �حلم�سيات، 
�حلمر�ء  و�جل��و�ف��ة  و�لق�سطة  و�ل��رّم��ان  و�ملندلينا  و�لكلمنتني  كالربتقال 

و�لبي�ساء.
لإ�سكان  عمار�ت  �أنقا�سها  على  وبنت  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات  دمرتها 
�ليهود �جلدد، وهكذ� حتّولت �إىل حي يهودّي �سرف ��سمه بالعربّية "نافيه 
عوفر"، �أو تل كبر، مثلها مثل باقي عمليات �لتطهر �لعرقي �لتي نفذتها 
�سلطات �لحتالل عام 1948، ومل يبق من معاملها �إل �لقليل كبقايا �لبيوت 
�أو �لكني�سة �لرو�سية  للبيار�ت وكني�سة �سبيطا  �لتابعة  و�آثار لالآبار و�لربك 
�لتي بنيت عام 1894. وعلى �لرغم من طم�ض معامل هذه �لقرية من قبل 
�لحتالل �لإ�سر�ئيلي، ما ز�لت هناك بع�ض �لبيوت �ل�سامدة، مت ��ستغاللها 
من قبل �مل�ستوطنني �ليهود. وتعد "كني�سة �لقدي�ض بطر�ض" من �أهم معامل 
�لقلعة".  ب�"كني�سة  كذلك  وت�سمى   ،16٥4 عام  يف  بنيت  حيث  كبر،  �أبو 
�لتي  �لوحيدة  هي  يافا  مدينة  يف  �لإ�سالمية"  طا�سو  "مقربة  �أن  كما 
يدفن �مل�سلمون موتاهم فيها، بينما حتاول �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية جتريفها.

"�إعالن قيام  و�ل�سهاينة قبل عام من  �لعرب  �مل�سادمات بني  بد�أت 
�إ�سر�ئيل"، �إثر �عتد�ء�ت �لع�سابات �ل�سهيونية على �أبناء يافا و�أحيائها، 
منزل،  فجرو�  حيث   ،1947 �ول/دي�سمرب  كانون  يف  حدث  ما  و�أ�سهرها 
�ل�سكان،  من   29 فيها  قتل  د�ود"،  "عملية  ت�سمى  م�سهورة  عملية  وتبعته 
بح�سب ما �أورده �ملوؤلف م�سطفي مر�د �لدباغ، يف كتابه بالدنا فل�سطني.
�ل�سهيونية  "�لهاجاناة"  ع�سابات  قامت  1948/3/31م،  بتاريخ 
و�ملتفجر�ت  بالقنابل  ودكتها  كبر  �أبو  بلدة  على  م�سلح  بهجوم  �لإرهابية 
من  حالة  و�أحدثت  �لبيوت  ودم��رت  للنزوح،  �لعزل  �سكانها  على  لل�سغط 
وقتلت  للنجاة،  طلبًا  يافا  �أحياء  �إىل  �لنزوح  على  �لنا�ض  �أج��ربت  �لهلع 
�ملجزرة،  �سحايا  لعدد  �إح�ساء�ت  تتوفر  ومل  �لهروب.  من  يتمكن  مل  من 
للمقاومة.   �سالح  �أي  �متالكهم  لعدم  قتلو�  �لقرية  �أه��ايل  غالبية  �أن  �إل 

حين تأملت ما شهدته خالل ما مر من سنوات عمري، وجدت أنه قد ثبت في األذهان 
أن هناك مواسٌم للطاعات تعلو فيها الهمم، وتزداد فيها عبادات أكثر الناس بشكل ملحوظ، 
بينما يكون الحال فيما عداها من األوقات أقل -بكثيٍر أو قليٍل- لكنه أقل بال خالف.

وحين تتفكر في ذلك تتساءل..
من الذي أسماها مواسم الطاعات؟ ولماذا؟

أألن هللا جعل لها فضاًل عن غيرها؟!
أم ألنه بفضله يسر فيها الطاعة أكثر وجعل األجر فيها أعظم؟

وهنا ستجد نفسك تعود لتتساءل..
تَُرى لماذا يسر هللا لنا ذلك، ومنَّ علينا بهذا الفضل في تلك األوقات بالذات؟
هل لنجمع عدداً من الحسنات أكثر، ونُعّوِض ما فقدناه وقصرنا فيه في غيرها من األيام؟
لتحريك  ودفعاٍت  األفضل،  نحو  جديد  من  لالنطالق  فرصاً  لنا  جعلها  أنه  أم 
المستقيم؟ طريقه  نحو  لمساراتنا  تعديٍل  ونقاَط  األعظم،  الهدف  نحو  سيرنا  عجلة 
إنني أفكر في أنه لو كان الجواب هو األول، فسيظل طبيعٌي ما نفعله ونكرره كل 
عام وفي كل موسم للطاعة كما نسميه، وإن كان الثاني فالحال إذن يحتاج إلى وقفة!
ذلك. الغتنام  خطة  ثم  وفضله  هللا  حكمة  لتدبر  وقفٌة  والتأمل،  للتفكر  وقفٌة 
ر  تُيسَّ فيه  الفضيل،  الشهر  فهو  مــثــاًل  رمــضــان  عــن  تحدثنا  ــو  ل إنــنــا 
يأتي  ــه  أن أكثر  فيه  الجميَل  لكنَّ  ــك،  ذل تفاصيل  يعلم  وكلنا  الطاعات  كــل 
كله. السابق  عامنا  أعــمــال  فيه  ترفع  ــذي  ال الشهر  شعبان،  بعد  بالضبط 
ماذا لو تعاملنا مع رمضان على أنه الشهر األول في العام، الشهر األول في 

عام الطاعات؟!
ماذا لو تعاملنا معه على أنه مصدر الطاقة الذي يعطي محركاتنا الدفعة 

األولى كي تعمل و تسير؟!
التي  أخطائنا  إلصالح  فرصًة  إعطاءنا  يُمثُل  شعبان  بعد  رمضان  قدوَم  إنَّ 
مضى،  الذي  العام  طوال  ألعمالنا  مراجعة  بعد  جديدًة  بدايًة  يُمثُل  اقترفناها، 
الخطة إلصالح ذلك، فيصبح رمضان  َثمَّ وضع  الخلل ومن  واستكشاف مواضع 
هو َموسُم إضافِة نقاٍط لقوتنا وإصالٍح لمواطِن ضعفنا، وبذلك نصبح في كل عام 
أفضل مما سبق، ويصبح كل رمضان بداية لشخص أكثر نجاحاً في الدين والدنيا.
الفاضلة،  ــام  األي من  وغيره  رمضان  مع  تعاملنا  يتحول  أن  أحلم  إنني 
إلى  العام”  باقي  في  نستنفذه  خزيناً  نجمع  وكأننا  الحسنات  جمع  “موسم  من 
إال  يتم  لن  وهــذا  ودنيانا”،  ديننا  بناء  صــرح  في  جديدة  لبنة  لوضع  “موسم 
تتركه  بنفسية  ال  له،  العودة  عدم  على  وتعزم  حرام،  ألنه  الحرام  تترك  بنفسية 
مسرعة  إليه  تعود  ثم  رمضان  خالل  فتتركه  ونواصل”،  “فاصل  طريقة  على 
أنستينا”. العيد  ليلة  “يا  راية  تحت  العيد  ليلة  في  وغالباً  الشهر،  انقضاء  بعد 
إن حقيقة كون رمضان هو الدفعة الحقيقة والفرصة الذهبية لبناء جوهٍر متميٍز 
لمسلٍم غير عادي، يحتاج إلى عقلية مخطط عبقري يعلم ما الذي يحتاج إلى جعله 
جزءاً من عاداته اليومية، فيستغل أيام ذاك الشهر الفضيل في التدرب على ذلك، حتى 
يخرج من رمضان على األقل بعادة حسنة جديدة يفعلها كما يأكل وينام بسهولة ويسر.
صفة  أو  ذنب  ترك  لك  يعني  رمضان  كل  كان  إن  رائعاً،  ستكون  كم  تخيل 
بالفعل..! عندك  ما  جميل  إلى  حميدة  صفة  أو  عبادة  وإضافة  لألبد،  قبيحة 

مواسم الطاعاتقرية أبو كبير

مجزرة أبو كبير

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى



د  د د د TAREEQ ALQUDSد


