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ه��ن��اك م��ن ي�����ض��ّر ع��ل��ى ال��ف�����ض��ل ب��ن اأو����ض���اع الأم���ة 
ال���راه���ن���ة وب����ن خ��ل��ف��ي��ات��ه��ا وم�����ض��ب��ب��ات��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة..
 فقد جعلتنا م�ضاريع الت�ضوية الوهم مع العدو ال�ضهيوين 
نعي�ش  وكاأننا  �ضمعت!!  اأذٌن  ول  راأت  عن  ل  ما  ون�ضمع  نرى 
على  اأّن  خال�ضتها  التي  العجائب"  بالد  يف  "األي�ش  ال�ضهرية  الأطفال  م�ضرحية 
"األي�ش" اأن ت�ضغر وت�ضغر حّتى ت�ضري يف حجم الأرنب اأو اأقل، كي تدخل يف جحور 
"حّتى لو دخلوا جحر �ضّب لدخلتموه".. القوار�ش، وتتخاطب وتتعامل معها .. 

وت����ت���������ض����اءل  ت����ت���������ض����اءل  اأن  اأم�����ت�����ن�����ا  م������ن  ي�������ري�������دون  اإّن�������ه�������م 
اأق����������ل!! اأو  ال���������ض����ه����ي����وين"   "ال�����ك�����ي�����ان  ح����ج����م  يف  ت�������ض���ب���ح  ك������ي 
ي�����ض��ت��ج��ي��ب له  ب��ال�����ض��ب��ط، وه�����ذا م���ا  ي���ري���ده الأم���ري���ك���ي���ون  اإّن ه����ذا م���ا 
ال��ب��ع�����ش م���ن امل��ح�����ض��وب��ن ع��ل��ى الأّم�����ة م���ن الأن��ظ��م��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي قبلت 
��غ��ار.. ال���دخ���ول يف ج��ح��ر ال�����ض��ّب الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ور���ض��ي��ت ب��ال�����ض��اآل��ة وال�����ضّ
اأنظمة   1948 �ضنة  يف  فل�ضطن  يف  الأّم��ة  نكبة  زمن  يف  كان  فكما  ولالأ�ضف 
فل�ضطن،  م��ن  ال��ت��م��ّك��ن  م��ن  ال��ي��ه��ود  ل�����ض��راذم  وامل�����ض��ّه��ل  امل��ت��واط��ئ  دور  لعبت 
ف����اإّن م�ضميات اأخ����رى لأن��ظ��م��ة م��ن ه���ذا ال��زم��ن ت��ق��وم ب���دور ل ي��ق��ل خ��ط��ورة 
ظ��اه��رًة  ال�ضهيوين  الكيان  م��ع  ت�ضّكل  وب��ات��ت  ال��زم��ن،  ذل��ك  اأنظمة  دور  ع��ن 
وتاريخها.. ر�ضالتها  وج��وه��ر  الأّم���ة  قيم  ع��ن  وال���رّدة  النحطاط  ظ��واه��ر  م��ن 

رواي��ات  على  بناًء  اأممهم  عن  انف�ضلوا  قد  "اليهود"  ك��ان  اإذا  ذنبنا  ما 
بتاتًا؟ له  م�ضتقبل  ل  و�ضعًا  بالدنا  يف  لهم  واأق��ي��م  خ��رق��اء،  واأح���الم  وخ��راف��ات 
ل  ال��ذي  والو�ضع  ل�ضتمراره،  �ضروط  ول  ل��ه،  اأ�ضا�ش  ل  و�ضعًا  اأق��ام��وا  لقد 
الذي  البيت  كما  له، متامًا  حّل  ل  ماأزق  اإىل  فاأكرث  اأكرث  يتحّول  �ضوف  له  اأ�ضا�ش 
كذبتهم  يف  وجاراهم  بع�ضنا،  جاملهم  ومهما  حتمًا،  مهدوم  فهو  له  اأ�ضا�ش  ل 
واأوهامهم، فلن يعدو اأكرث من كونه عاماًل جديدًا من عوامل انهيار ذلك الو�ضع 
اأكرث  ل  العابرة  الدولية  الظروف  جمّرد  لكّنها  �ضاكنه..  ومن  عامله  راأ���ش  على 
حمتومًا.. ق��درًا  اأّنها  على  خطاأً  وقراأوها  البع�ش  بها  انخدع  التي  وهي  اأق��ل  ول 
ب��الأم�����ش  ل��غ��ريه��م  ك��م��ا �ضمحت  ال��ي��وم  ل��ه��م  ال��ت��ي �ضمحت  ال��ظ��روف  ه���ذه 
مم��ار���ض��ة ك��ل ه��ذه ال��ّرع��ون��ات وه���ذا ال��ق��در م��ن اخل���رق وال�ضقوط وال��ّره��ات 
وال���ه���راء ب��ات��خ��اذ ك��ل ه���ذا ال��ق��در م��ن امل��واق��ف ال���اّل معقولة امل��ت�����ض��ادم��ة مع 
لن  �ضوف  ال�ضاّذة  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��اإّن  الباطل،  دم��غ  حتمية  يف  الإلهية  ال�ضنن 
التاريخ  ي�ضّحح  ول�ضوف  وانح�ضارها،  تاآكلها  نرى  نحن  وها  الأب��د،  اإىل  ت�ضتمر 
احلقيقي.. ومكانه  احلقيقي  وق��دره  احلقيقي  حجمه  فريق  كل  لياأخذ  م�ضاره، 

ه���ذه  يف  ل���ه���م  م����ك����ان  ل  ن���ك���ب���ت���ه  ل�����ض��ع��ب��ن��ا  ����ض���ن���ع���وا  ال�����ذي�����ن  اإّن 
ال�����ب�����الد، وك�����ل حم��������اولت ا���ض��ت��ن��ب��ات��ه��م يف ه�����ذه الأر����������ش ل����ن ت��ف��ل��ح.. 
وتال�صوا.. اندحروا  ثم  عليها،  م��ّروا  الذين  الغزاة  عن  القد�س  وا�صاألوا 
وا����ص���األ���وا ���ص��ب��اب ف��ل�����ص��ط��ن ال���ذي���ن اأدخ����ل����وا الح���ت���الل يف دائ����رة 
نظل  اأن  مي��ك��ن  م��ت��ى  "اإىل  ال�����ص��ه��اي��ن��ة:  اأذه�����ان  ب��ه  امل��ه��ج��و���ص��ة  ال�����ص��وؤال 
���ص��اع��ة ع���ن ح��ق��ي��ق��ة غ��رب��ت��ن��ا فيها". ت��ع��ل��ن ك���ل  ال��ت��ي  يف ه���ذه الأر������س 
وا�������ص������األ������وا ح�����ج�����ارة ف���ل�������ص���ط���ن ال�����ت�����ي ن���ط���ق���ت ب����اأن���������ص����ودة 
.. ب�����ال ح���������دود  امل����ع����ط����ي  امل���������ص����اب����ر  ال�������ص���ع���ب  ي�����د  احل������رّي������ة يف 
واأ������������ص�����������األ�����������وا  ������ص�����ي�����ف ال������ق������د�������س ال�������������ذي ل��������ن ي���غ���م���د 

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

النكبة ... العابرة اىل سيف القدس

مدينة القدس وتجلياتها
 يف املشهد السينمائي 

حممد رفيق القو�صي

عارف الآغا

ثقافة
مو�صى مراغة

نبيل ال�صهلي

اأبو علي ح�صن إشكالية املسافة بني مقاومة
الشعـب الفلسطينـي وفصائلـه الوطنيـة

74 عامًا على النكبة واإن�صاء" اإ�صرائيل" 

البتزاز.. حمور ال�صــيا�صة الإ�صــرائيلية

هل بـداأت الـحرب الـعاملية الـثالثة بـالـفعل؟
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احتفاًء ب�ضهر رم�ضان الكرمي قام وفد من جمعية 
ال�ضداقة الفل�ضطينية الإيرانية يراأ�ضه د. حممد 
البحي�ضي  رئي�ش اجلمعية بزيارة �ضماحة حجة 
الإ�ضالم وامل�ضلمن ال�ضيخ حميد �ضفار الهرندي 
اهلل  الإمام اخلامنئي حفظه  حفظه اهلل ممثل 
من  ك��اًل  اجلمعية  وف��د  �ضم  وق��د  ���ض��وري��ة،  يف 
الإعالم  هيئة  م�ضوؤول  م�ضعود   حممد  املهند�ش 
الإلكروين، والأخت ر�ضا اخلطيب  م�ضوؤولة هيئة 
حممود  والأخ  والأي��ت��ام،  ال�ضهداء  عوائل  دع��م 
مو�ضى  م�ضوؤول هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي، 
العالقات  هيئة  م�ضوؤولة  طوي�ضي   اآلء  والأخ��ت 
اجلمعية  ممثل  �ضرقي   م��روان  والأخ  العامة، 
)ع(.  زي��ن��ب  وال�����ض��ي��دة  ال�ضبينة  خميمي  يف 
مكتب ممثل  2022، يف  ني�ضان   6 بتاريخ  وذلك 
دم�ضق. ريف  يف  زينب  بال�ضيدة  القائد  الإم��ام 
�ضهر  رم�ضان  ب�ضهر  املباركات  الطرفان  تبادل 

رئي�س جمعية ال�صداقة يف موؤمتر علمي
م د. حممد البحي�ضي  رئي�ش اجلمعية بحثًا  قدَّ
ال�ضهيوين(،  الكيان  ن�ضاأة  يف  )ق��راءة  بعنوان 
وذلك يف املوؤمتر العلمي )فل�ضطن ق�ضية الأمة 
املجل�ش  رئي�ش  برعاية  انعقد  الذي  املركزية(، 
امل�ضري  اليمنية  الأعلى يف اجلمهورية  ال�ضيا�ضي 
جمل�ش  رئي�ش  ودول���ة  امل�����ض��اط،  حممد  م��ه��دي 
الوزراء اليمني د. عبد العزيز �ضالح بن حبتور، 
.Zoom بتاريخ 26 ني�ضان 2022، عرب من�ضة

 60 من  بحوث  وتقدمي  م�ضاركات  املوؤمتر  �ضم 
خمت�ضًا من عديد الأقطار العربية والإ�ضالمية.

 اأجرى وفد  هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي يف جمعية ال�ضداقة 
الفل�ضطينية الإيرانية برئا�ضة الأخ حممود مو�ضى �ضل�ضلة لقاءات 
اإطار  ال�ضبابية يف  الفل�ضطينية وم�ضوؤويل املنظمات  مع القيادات 
التح�ضري للدورة ال�ضاد�ضة ع�ضرة ملوؤمتر القد�ش ل�ضباب فل�ضطن.
م�ضوؤول   – مو�ضى  حممود  الأخ  التقى   2022 ني�ضان   17 بتاريخ 
هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي يف جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية 
الإيرانية بالرفيق خالد عبد املجيد - الأمن العام جلبهة الن�ضال 
املتعلقة  الأول��ي��ة  التح�ضريات  اإط���ار  يف  الفل�ضطيني،  ال�ضعبي 
ع�ضرة.  ال�ضاد�ضة  دورت��ه  يف  فل�ضطن  ل�ضباب  القد�ش  مبوؤمتر 
ر�ضا  الأخ���ت  مب�ضاركة  اللقاء  ج��رى   2022 ني�ضان   10 بتاريخ 
والأخ  والأي��ت��ام  ال�ضهداء  ع��وائ��ل  دع��م  هيئة  م�ضوؤولة  اخلطيب 
وال��ط��الب��ي،  ال�ضبابي  العمل  هيئة  ع�ضو  ح�ضن  عمر  حممد 
م���ع ق���ي���ادة ف���رع دم�����ض��ق لحت����اد ���ض��ب��ي��ب��ة ال���ث���ورة ال�����ض��وري��ة.
مع  م��و���ض��ى  ال���خ حم��م��ود  ال��ت��ق��ى  ن��ي�����ض��ان 2022    13 ب��ت��اري��خ 
�ضورية  يف  الفل�ضطينية  ال�ضبيبة  م�����ض��وؤول  خليل  خ��ال��د  الأخ 
فل�ضطن. ل��ت��ح��ري��ر  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة  ال�����ض��ب��اب��ي  الإط������ار 
ر�ضا  الأخ���ت  مب�ضاركة  اللقاء  ج��رى   2022 ني�ضان   19 بتاريخ 
اخل��ط��ي��ب م�����ض��وؤول��ة ه��ي��ئ��ة دع���م ع��وائ��ل ال�����ض��ه��داء والأي���ت���ام، 
وعدد  العامة  العالقات  هيئة  م�ضوؤولة  طوي�ضي   اآلء  والأخ���ت 
ع�ضو  الآغ��ا  حممد  الأخ  مع  اجلمعية،  يف  الهيئات  اأع�ضاء  من 
ال�ضباب  احت��اد  واأم��ن  الدميقراطية  للجبهة  املركزية  اللجنة 
اأع�����ض��اء الحت���اد، وذل��ك يف  الدميقراطي )اأ���ض��د( وع��دد م��ن 
دم�ضق. ال��ع��ا���ض��م��ة  ج��ن��وب  ال��ريم��وك  مبخيم  الحت����اد  م��رك��ز 

هيئة العمل ال�صبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية
جتري �صل�صة لقاءات يف اإطار التح�صري ملوؤمتر القد�س ل�صباب فل�صطني يف دورته ال�صاد�صة ع�صرة 

جمعية ال�صداقة تزور ممثل الإمام اخلامنئي
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بتاريخ 20 ني�ضان 2022 التقى الأخ حممود مو�ضى وعدد 
الهر�ش  وائ��ل  ب��الأخ  ال�ضبابي  العمل  هيئة  اأع�ضاء  من 
�ضكرتري املكتب الطالبي يف حزب ال�ضعب الفل�ضطيني.
بتاريخ 13 ني�ضان 2022 جرى اللقاء مب�ضاركة الأخت ر�ضا 
والأيتام،  ال�ضهداء  عوائل  دعم  هيئة  م�ضوؤولة  اخلطيب 
العامة. العالقات  هيئة  م�ضوؤولة  طوي�ضي  اآلء  والأخ��ت 

للجبهة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ع�ضو  ج��ربي��ل  ب��در  ب���الأخ   
منظمة  م�ضوؤول   – العامة  القيادة   – لتحرير  ال�ضعبية 
بدم�ضق،  مكتبه  يف  الفل�ضطينية  التقدمية  ال�ضبيبة 
 – مو�ضى  حممود  الأخ  التقى   2022 ني�ضان   13 بتاريخ 
م�ضوؤول هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي بالرفيق جيفارا 
ال�ضقريي اأمن ال�ضعبة الطالبية العربية يف جامعة دم�ضق.
مو�ضى  حم��م��ود  الأخ  اأج����رى   2022/4/12 ب��ت��اري��خ 
جمال  والأخ  والطالبي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  م�ضوؤول 
م�ضطفى ع�ضو هيئة الإعالم اللكروين يف اجلمعية، 
الطالبية.   فل�ضطن  راب��ط��ة  اأع�ضاء  الإخ���وة  م��ع  لقاء 
مو�ضى  حممود  الأخ  التقى   2022 ني�ضان   14 بتاريخ 
الأخ  م��ع  وال��ط��الب��ي  ال�ضبابي  ال��ع��م��ل  هيئة  م�����ض��وؤول 
ب��ا���ض��ل اأب����و ال��ه��ي��ج��اء رئ��ي�����ش الحت����اد ال��ع��ام لطلبة 
اأع�����ض��اء الحت���اد. ���ض��وري��ة وع���دد م��ن  ف���رع  فل�ضطن 
مو�ضى  حممود  الأخ  التقى   2022 ني�ضان   17 بتاريخ 
حممد  والأخ  والطالبي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  م�ضوؤول 
عمر ح�ضن ع�ضو هيئة العمل ال�ضبابي، بالأخ علي حممد 
الفل�ضطينية. التحرير  جبهة  �ضبيبة  �ضكرتري  اإ�ضماعيل 

روحانية  من  ال�ضتفادة  �ضرورة  على  واأك��دا  القراآن، 
�ضعوبنا  وخ��دم��ة  ال�����ض��ال��ح  ال��ع��م��ل  ال�����ض��ه��ر يف  ه���ذا 
امل�ضرك  التعاون  �ضبل  ح��ول  تباحثا  كما  وق�ضيتنا، 
والفعال. وتطرق اجلانبان اإىل اآخر م�ضتجدات ال�ضاحة 
يف  النوعية  ال�ضت�ضهادية  والعمليات  الفل�ضطينية 
ال�ضاحة  على  ال�ضيا�ضية  التطورات  وكذلك  فل�ضطن، 
وق�ضايانا. بالدنا  على  وتاأثريها  والعاملية  الإقليمية 

نشاطات جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية
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الجمعية تعقد مؤتمر القدس لشباب فلسطني - الدورة 16
ع��ل��ى اأن���غ���ام الأن��ا���ض��ي��د ال��وط��ن��ي��ة )ال�������ض���وري، والإي������راين، 
الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية  اأط��ل��ق��ت  والفل�ضطيني(.. 
فل�ضطن يف  ل�����ض��ب��اب  ال��ق��د���ش  م��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  الإي���ران���ي���ة 
عنوان  حت��ت  العاملي  القد�ش  ي��وم  م��ع  املتزامنة  ال16  دورت���ه 
و�ضيا�ضي  دب��ل��وم��ا���ض��ي  ب��ح�����ض��ور  امل���ح���ور"،  ه��ي  "القد�ش 
 ،2022 ني�ضان   23 بتاريخ  وذل��ك  مهيب.  جماهريي  وح�ضد 
بدم�ضق.  ال��ري��ا���ض��ي  اجل����الء  مب��ج��م��ع  ب��ول��ي��ف��ارد  دي��ون��ز  يف 
هيئة  م�������ض���وؤول   - م��و���ض��ى  حم���م���ود  الأخ  امل����وؤمت����ر  اف��ت��ت��ح 
ب��احل�����ض��ور فيما  ال�����ض��ب��اب��ي وال���ط���الب���ي م���رح���ب���ًا  ال��ع��م��ل 
من  لآي����ات  ع��ط��رة  ب���ق���راءة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأع���م���ال  ا�ضتهلت 
ي��ح��ي��ى عمي�ش. ال�����ض��ي��خ  ال���ق���ارئ  ب�����ض��وت  ال���ذك���ر احل��ك��ي��م 
ت�������������������راأ��������������������ش امل�������������������وؤمت�������������������ر ك���������������������اًل م�����������ن:

ج���م���ع���ي���ة  رئ�����ي�����������ش   – ال����ب����ح����ي���������ض����ي  حم�����م�����د  د. 
ال�������������ض������داق������ة ال����ف����ل���������ض����ط����ي����ن����ي����ة الإي��������ران��������ي��������ة.
الإيرانية. الإ�ضالمية  اجلمهورية  �ضفري   – �ضبحاين  مهدي  د. 
ال�����ي�����م�����ن. ������ض�����ف�����ري   – ��������ض�������ربي  اهلل  ع������ب������د  اأ. 

ال�����ق�����ي�����ادة  ع����������ام  اأم�������������ن   – ق�����ي�����������ش  حم�����م�����د  د. 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة حل�����زب ال���ب���ع���ث ال���ع���رب���ي ال�����ض����راك����ي.
دم�������ض���ق  ف���������رع  اأم�����������ن   – ال�����������ض�����م�����ان  ح�����������ض�����ام  د. 
حل�������������زب ال�������ب�������ع�������ث ال��������ع��������رب��������ي ال����������ض���������راك���������ي.

املوؤمتر  مزامنة  �ضورية حيث حتدث عن  بكلمة  ال�ضمان  د.  بداأ 
اأهلنا  وم��ق��اوم��ة  امل��ح��ت��ل��ة،  الأرا����ض���ي  يف  اجل����اري  للت�ضعيد 
العامل  وعقول  قلوب  يف  حا�ضرة  فل�ضطن  تبقى  كي  للمعتدين 
اأجمع، واأكد ال�ضمان على دور ال�ضباب فهم راأ�ش مال امل�ضتقبل 
ينك�ضر. من  واآخ��ر  يقاوم  من  اأول  فاإنهم  الن�ضايل  ودوره���م 
�ضنعاء  م��ن  امل��م��ت��د  امل��ق��اوم��ة  ت��ي��ار  اأن  اإىل  ال�����ض��م��ان  واأ����ض���ار 
موقف  على  م��وؤك��دًا  املنطقة،  يف  امل��وازي��ن  قلب  ط��ه��ران  اإىل 
التي  الفل�ضطينية  الق�ضية  م��ن  وال��را���ض��خ  ال��ث��اب��ت  ���ض��وري��ة 
ك��ان��ت وم���ا زال���ت ح��ا���ض��رة يف ف��ك��ر ال��رئ��ي�����ش ب�����ض��ار الأ���ض��د.

د.  ال�ضفري  األقاها  الإيرانية  الإ�ضالمية  كلمة اجلمهورية  عقبها 
العاملي بو�ضفه  اأهمية يوم القد�ش  اإىل  مهدي �ضبحاين، فاأ�ضار 
امل�ضلمن  وع��ي  ي��وم  ولكنه  بفل�ضطن  يخت�ش  ل  رم��زي��ًا  ي��وم��ًا 
ووحدتهم، يذكرنا اأن الكيان ال�ضهيوين مزور وموؤقت وعن�ضري، 
واأن احلكومات والقوى العاملية حتكم بطريقة مزدوجة، مو�ضحًا 
عه على املزيد من اجلرائم بحق  اأن التطبيع مع هذا الكيان �ضجَّ
الق�ضية  حلل  الوحيد  الطريق  اأن  موؤكدًا  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
الفل�ضطينية هو املقاومة. و�ضدد على اأن الدعم الدائم وامل�ضتمر 
الإ�ضالمية  للجمهورية  فخر  م�ضدر  هو  الفل�ضطينية  للمقاومة 
الدعم. لهذا  اإثبات  يوم  العاملي هو  القد�ش  يوم  واأن  الإيرانية، 

فيها  ا  ال�ضفري عبد اهلل �ضربي حيَّ األقاها  املقاومة  كلمة  تالها 
النتفا�ضة املتجددة والعمليات البطولية يف فل�ضطن، والتي تاأتي 
يف ظل تطبيع بع�ش احلكومات العربية مع الحتالل، معتربًا اأن 
و�ضاأل �ضربي كيف  املتاآمرين.  تدح�ش مواقف  النتفا�ضة  هذه 
تبقى فل�ضطن كل هذا الوقت حتت الحتالل، وما الذي ننتظره 
ونحن نعلم اأن الكيان ال�ضهيوين لي�ش بوارد التفاو�ش؟! اآماًل اأن 
ي�ضاهم اإحياء يوم القد�ش العاملي يف قرع الأجرا�ش من جديد.

اأن ال���ض��ت��ع��دادات ج��اري��ة ع��ل��ى ق���دم و���ض��اق يف  واأ����ض���ار اإىل 
ر�ضالة  اإي�����ض��ال  ب��ه��دف  ال��ع��امل��ي؛  القد�ش  ي��وم  لإح��ي��اء  اليمن 
كذلك(. و�ضتبقى  عربية  )القد�ش  مفادها  ال�ضهيوين  للعدو 

حلزب  الفل�ضطينية  القيادة  عام  اأم��ن  األقاها  فل�ضطن  كلمة 
فعاليات  اإىل  واأ�ضار  قي�ش،  ال�ضراكي د. حممد  العربي  البعث 

)القد�ش  �ضعار  العام حتت  هذا  تاأتي  التي  العاملي  القد�ش  يوم 
املحتلة  الأرا���ض��ي  يف  ال�ضامدين  لأهلنا  لنوؤكد  امل��ح��ور(؛  هي 
واملنا�ضلن،  املوحدين  كل  ق�ضية  هي  الفل�ضطينية  الق�ضية  اأن 
من  فل�ضطن  حترير  حتى  ي�ضت�ضلم  لن  �ضعب  ب�ضمود  موؤمنًا 
تاأكيدًا  اإل  املتوا�ضلة  الن�ضالية  العمليات  وما  لبحرها،  نهرها 
اأن من  و�ضيا�ضيًا، مو�ضحًا  واأمنيًا  على ف�ضل الحتالل ع�ضكريًا 
يراهن على تراجع عزمية ال�ضعب الفل�ضطيني واهم، كما حتدث 
اأن تكون يف  اإل  يومًا ومل تر�َش  التي مل تر�ضخ  �ضورية  عن دور 
خندق الدفاع عن فل�ضطن، وحجر الزاوية يف حمور املقاومة، 
م�ضريًا اإىل جهود الإمام اخلميني التي جعلت اإيران على اجلهة 
املنطقة. يف  واأتباعه  ال�ضهيوين  العدو  مواجهة  يف  ال�ضحيحة 

حممد  د.  اجلمعية  رئي�ش  قدمها  املوؤمتر  رئا�ضة  كلمات  ختام 
البحي�ضي، فبداأها بالتاأكيد على اأننا منذ اأربعن �ضنة ن�ضتجيب 
لهذا النداء الذي اأطلقه الإمام اخلميني يف كل مكان علت فيه 
راية املقاومة، ثم انتقل للحديث عن دور ال�ضباب، معتربًا اأنهم 
الأوط��ان،  وحترير  ا�ضتعادة  �ضبيل  يف  كبرية  م�ضوؤولية  يحملون 
ل�ضائر  ميكن  ل  الذي  احلبل  طرف  تبقى  فل�ضطن  اأن  مو�ضحًا 
واأنها مركز ال�ضراع  اإذا حركنا طرفه،  اإل  اأن تتحرك  اأجزائه 
من  فهناك  الإقليمي  امل�ضهد  �ضرح  ث��م  وال��ب��اط��ل.  احل��ق  ب��ن 
مع  هو  وهناك من  تعنيه من حق حم�ش،  فل�ضطن مبا  مع  هو 
"اإ�ضرائيل" مبا تعنيه من �ضر حم�ش، موؤكدًا اأن الفل�ضطينين 
هم اأ�ضحاب احلق املطلق واأن الق�ضية لي�ضت ن�ضبية ول تتجزاأ، 
قائاًل ملن ي�ضعى لإقامة دولة فل�ضطينية بالتفاو�ش وبالق�ضمة مع 
املغت�ضب: "هذا كفر باحلق، وكل كلمة ل ت�ضب يف مقال القتال 
هي مقولة مزيفة عاقر ل تنجب". كما ر�ضم معامل امل�ضهد على 
اجلانب الآخر فهو م�ضهد م�ضرق كونه يحمل املقاومة واملواجهة، 
الذي  ال�ضهيوين  الت�ضعيد  حيث  القد�ش،  يف  املتمثل  كامل�ضهد 
عاد  ما  اليوم  اأن  م��وؤك��دًا  وب�ضالة،  بقوة  الفل�ضطينيون  واجهه 
عاد  وما  القد�ش،  �ضيف  معركة  بعد  ال��وراء  اإىل  العودة  مقبوًل 
الفل�ضطينية. الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  لف�ضل  ال��ع��ودة  اأب���دًا  مقبوًل 
وق������د ت�������ض���ل���م رئ����ا�����ض����ة امل�����وؤمت�����ر يف ال�����ف�����رة ال���ث���ان���ي���ة:
اجل����م����ع����ي����ة. رئ�����ي�����������ش   – ال����ب����ح����ي���������ض����ي  حم�����م�����د  د. 
���ض��وري��ة. ال�����ض��ع��ب يف  ع�����ض��و جم��ل�����ش   – ال��ب��ك��ار  راأف�����ت  اأ . 
�ضورية. يف  اليمن  ب�ضفارة  مفو�ش  وزي��ر  احليمي   ر�ضوان  اأ . 
ال������دائ������رة  ع���������ض����و  ������ض�����رق�����ي   ال������ك������رمي  ع����ب����د  الأخ 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف اجل��ب��ه��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����ض��ط��ن.
ي��ذك��ر اأن ا���ض��ت��ق��ب��ال احل�����ض��ور ج����اء ع��ل��ى اأن���غ���ام ال��ف��رق��ة 
عر�ش  املوؤمتر  ت�ضمن  كما  ال��ث��ورة،  �ضبيبة  لحت��اد  النحا�ضية 
الإل��ك��روين  الإع����الم  هيئة  اإع����داد  م��ن  فل�ضطن  ع��ن  فيلم 
يف اجل��م��ع��ي��ة، وق���دم���ت امل��ن��ظ��م��ات ال�����ض��ب��اب��ي��ة وال��ط��الب��ي��ة 
ال��ق�����ض��ي��ة. ي���خ���دم  ال�����ض��ب��اب مب���ا  ل��ت��ف��ع��ي��ل دور  م��ق��رح��ات 
ويف خ��ت��ام امل���وؤمت���ر اأُل��ق��ي��ت ب��رق��ي��ات ع��ل��ى ال�����ض��ك��ل ال��ت��ايل:

حم��م��د  الأخ  األ���ق���اه���ا  الأ�����ض����د  ب�������ض���ار  ل��ل��رئ��ي�����ش  ب���رق���ي���ة 
ع��م��ر ح�����ض��ن  ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال�����ض��ب��اب��ي وال��ط��الب��ي.

ب��رق��ي��ة ل���الإم���ام ال��ق��ائ��د ال�����ض��ي��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي األ��ق��اه��ا الأخ 
حم��م��د م�����ض��ع��ود  م�������ض���وؤول ه��ي��ئ��ة الإع�������الم الإل����ك����روين.
ج��م��ال  الأخ  األ���ق���اه���ا  اهلل  ن�����ض��ر  ح�����ض��ن  ال�����ض��ي��د  ب��رق��ي��ة 
– ع�������ض���و ه���ي���ئ���ة الإع����������الم الإل������ك������روين. م�����ض��ط��ف��ى 
 – �ضرقي  م��روان  الأخ  األقاها  احلوثي  امللك  عبد  ال�ضيد  برقية 
زينب. وال�ضيدة  ال�ضبينة  خميمي  يف  اجلمعية  مكتب  م�ضوؤول 
م البيان اخلتامي الأخ عمر جمعة – امل�ضوؤول الثقايف. بينما قدَّ
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م�����ص��وؤويل  ت�صت�صيف  ال��ق��د���س  اإذاع����ة 
ال�����ع�����الق�����ات وال����ع����م����ل ال�������ص���ب���اب���ي

 يف ���ض��ي��اق ف��ع��ال��ي��ات ي����وم ال��ق��د���ش ال��ع��امل��ي 
حممود  الأخ  من  كل  القد�ش  اإذاع��ة  ا�ضت�ضافت 
والطالبي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  م�ضوؤول  مو�ضى 
العالقات  هيئة  م�ضوؤولة  طوي�ضي  اآلء  والأخ��ت 
الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية  يف  ال��ع��ام��ة 
ال�����ض��ب��اح��ي مع  ب��رن��اجم��ه��ا  الإي����ران����ي����ة، يف 
الإعالمية كوثر �ضالح بتاريخ 28 ني�ضان 2022.
تناول احلديث اأهمية اإحياء يوم القد�ش العاملي، 
القد�ش  موؤمتر  ومنها  به  املرتبطة  والفعاليات 
للمرة  اجلمعية  تقيمه  ال��ذي  فل�ضطن  ل�ضباب 
ال�16، كمن�ضة �ضبابية جتمع ال�ضباب الفل�ضطيني 
وال�ضوري والعربي حول ق�ضية واحدة هي ق�ضية 
فل�ضطن، اإ�ضافة اإىل احلمالت الإعالمية التي 
ومنها حملة  ال�ضياق  بها اجلمعية يف هذا  تقوم 
القد�ش يف جميع  يوم  �ضعار  التي حتمل  ال�ضور 
اأنحاء العامل وحملة ن�ضر التعليقات بلغات متعددة 
على ال�ضفحات العاملية لن�ضر التوعية بق�ضيتنا 
العادلة حول العامل وك�ضب الراأي العام العاملي. 

م��ل��ت��ق��ى  يف  ال���������ص����داق����ة  ج���م���ع���ي���ة 
����ص���ب���اب���ي مب��ن��ا���ص��ب��ة ي�����وم الأر��������س
يف  وال��ط��الب��ي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  �ضاركت 
ممثلة  الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية 
العمل  هيئة  م�����ض��وؤول   – مو�ضى  حم��م��ود  ب���الأخ 
امللتقى  يف  الهيئة  اأع�ضاء  من  وع��دد  ال�ضبابي 
ال�ضباب  احتاد  اأقامه  الذي  احل��واري  ال�ضبابي 
الأر���ش  ي��وم  مبنا�ضبة  "اأ�ضد"  الدميقراطي 
على  ال�ضيا�ضية  التطورات  "اآخ��ر  عنوان  حتت 
بح�ضور  والإقليمية"  الفل�ضطينية  ال�ضاحة 
للجبهة  العام  الأمن  نائب   – �ضليمان  الأخ فهد 
الدميقراطية لتحرير فل�ضطن، وذلك بتاريخ 1 
ني�ضان 2022 يف مكتب اجلبهة مبخيم الريموك.  
الأر���ش وعن  يوم  �ضليمان عن  الأخ فهد  حتدث 
الفل�ضطينية  ال�ضاحة  على  امل�ضتجدات  اآخ���ر 
بتداعيات  يتعلق  وم��ا  وال��دول��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
النقب  وقمة  الأخ��ري،  املركزي  املجل�ش  اجتماع 
بناء  باإعادة  املرتبطة  ال�ضبل  وبحث  التطبيعية 
منظمة التحرير الفل�ضطينية مبيثاقها الوطني، 
الأخ  حت��دث  حيث  احل�ضور  م��داخ��الت  تالها 
للف�ضائل  امل��ح��دود  ال���دور  ع��ن  مو�ضى  حممود 
الفل�ضطينية املن�ضوية يف اإطار منظمة التحرير 
ال�ضيا�ضي  ال��ق��رار  �ضياغة  يف  الفل�ضطينية 
اإىل  تطرق  كما  ال��ق��رار،  �ضانع  على  وال��ت��اأث��ري 
الأ�ضباب التي اأدت اإىل ف�ضل الف�ضائل يف حتقيق 
تعزيز  وف�ضلها يف  الفل�ضطينية  الوطنية  الوحدة 
ال�ضيا�ضية. وامل�ضاركة  الدميقراطية  احل��ي��اة 

ن������دوة  يف  ت�����������ص�����ارك  اجل����م����ع����ي����ة 
الفل�صطيني الأ����ص���ر  ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية  وف��د  ���ض��ارك 
رئي�ش   - البحي�ضي  حممد  د.  تراأ�ضه  اليرانية 
 - جمعة  ع��م��ر  الأخ  م��ن  ك���اًل  و���ض��م  اجلمعية 
بندوة  عليان،  ب�ضام  والأخ  الثقايف  امل�����ض��وؤول 
الإ���ض��الم��ي  اجل��ه��اد  ح��رك��ة  اأق��ام��ت��ه��ا  �ضيا�ضية 
القد�ش  ويوم  الفل�ضطيني  الأ�ضري  يوم  مبنا�ضبة 
العاملي حتت �ضعار" احلرية لالأ�ضرى والتحرير 
 2022 ني�ضان   16 بتاريخ  وذل���ك  للم�ضرى"، 
بدم�ضق.  التجارية  املعاهد  خريجي  �ضالة  يف 
البحي�ضي عدة مقابالت  اأجرى د. حممد  وقد 
فيها  اأّك��د  املنا�ضبتن  حول  اإعالمية  و�ضائل  مع 
ال�ضعي  ووج���وب  الأ���ض��رى  ق�ضّية  اأول��وي��ة  على 
التي  التاريخية  اللحظة  واأه��م��ّي��ة  لتحريرهم 
العاملي  القد�ش  يوم  اأج��واء  الق�ضية يف  بها  متر 
والعمليات  الأق�ضى  للم�ضجد  العدو  وا�ضتهداف 
الفل�ضطيني  ال�ضباب  يبدعها  ال��ت��ي  النوعية 
ال��ب��ا���ض��ل وال��ت��ف��اف ���ض��ع��ب��ن��ا ح���ول امل��ق��اوم��ة.
اجلمعية ت�صارك يف ندوة مبخيم الرموك
فل�ضطن  اإىل  العودة  �ضباب  ملتقى  من  بدعوة 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  من  وفد  �ضارك 
 - مو�ضى  حممود  الأخ  من  كال  �ضم  الإيرانية 
والأخ  والطالبي،  ال�ضبابي  العمل  هيئة  م�ضوؤول 
يف  اجلمعية  مكتب  م�����ض��وؤول   - �ضرقي  م���روان 
بح�ضور  )ع(،  زينب  وال�ضيدة  �ضبينة  خميمي 
حتت  دم�ضق  جنوب  ال��ريم��وك  خميم  يف  ن��دوة 
القد�ش  فل�ضطن..  اإىل  املخيم  "من  ع��ن��وان 
.2022 ني�ضان   27 بتاريخ  وذلك  املحور"،  هي 

نتائج  اإع����الن  ح��ف��ل  يف  البحي�صي  د. 
امل�صابقات الأدبية يف احتاد الكتاب العرب 
جمعية  رئي�ش   - البحي�ضي  حممد  د.  بح�ضور 
حممد  ود.  الإي��ران��ي��ة  الفل�ضطينية  ال�ضداقة 
وال�ضادة  العرب  الكتاب  احتاد  رئي�ش  احلوراين 
اأع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�ش الحتاد وعدد 
من الأع�ضاء اأعلن الحتاد عن نتائج امل�ضابقتن 
العاملي  باليوم  احتفاًء  اأقامهما  اللتن  الأدبيتن 
 .2022 ن��ي�����ض��ان   28 ب��ت��اري��خ  وذل����ك  ل��ل��ق��د���ش 
القت�ضاد  ك��ت��اب  الحت���اد  اأ���ض��در  وب��ال��ت��زام��ن 
راقية  حالة  ميثل  الذي  الّتحرير  طريق  املقاوم 
العرب  الكتاب  احت��اد  بن  اجلهود  ت�ضافر  من 
وموؤ�ض�ضة اأر�ش ال�ضام، ثم اختتم بتوزيع اجلوائز 
على الفائزين يف املراتب الثالث الأوىل يف جمال 
واملقال. واخل��اط��رة،  الق�ضة،  وجم��ال  ال�ضعر، 

م���ه���رج���ان  يف  ت���������ص����ارك  اجل���م���ع���ي���ة 
لحت���������������اد ط�����ل�����ب�����ة ف���ل�������ص���ط���ن

�ضاركت جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية الإيرانية 
هيئة  م�����ض��وؤول   - مو�ضى  حممود  ب���الأخ  ممثلة 
العمل ال�ضبابي والطالبي يف اجلمعية، بح�ضور 
العام  الحتاد  اأقامه  الذي  اخلطابي  املهرجان 
لطلبة فل�ضطن - فرع �ضورية يف �ضياق فعاليات 
"القد�ش  ال��ع��امل��ي حت��ت ع��ن��وان  ال��ق��د���ش  ي���وم 
 2022 ني�ضان   27 بتاريخ  وذل��ك  املحور"،  هي 
دم�ضق. ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ل��وم  كلية  م���درج  ع��ل��ى 
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ا�صتقبال  ح��ف��ل  يف  ت�����ص��ارك  اجلمعية 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ي�����وم ال���ق���د����س ال���ع���امل���ي
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  من  وفد  �ضارك 
و�ضم  البحي�ضي  حممد  د.  برئا�ضة  الإيرانية 
هيئة  م�ضوؤول  م�ضعود   حممد  املهند�ش  من  كاًل 
مو�ضى   حم��م��ود  والأخ  الإل���ك���روين  الإع�����الم 
الذي  والطالبي  ال�ضبابي  العمل  هيئة  م�ضوؤول 
ا�ضتقبال  بحفل  احل��ف��ل،  ب��ع��راف��ة  ب���دوره  ق��ام 
الإيرانية  الإ�ضالمية  اجلمهورية  �ضفارة  اأقامته 
ع��ن��وان  حت��ت  ال��ع��امل��ي  ال��ق��د���ش  ي���وم  مبنا�ضبة 
وفل�ضطن  ال�����ض��ري��ف  ال��ق��د���ش  ق�ضية  )دع����م 
بتاريخ  وال��ت��ه��وي��د( وذل���ك  ورف�����ش الح��ت��الل 
بدم�ضق.  ال�ضرياتون  فندق  يف   2022  /4/28

�ضاركت جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية الإيرانية 
برئا�ضة د. حممد البحي�ضي وهيئتها القيادية، 
وح�ضود  ال�ضهداء  وع��وائ��ل  الهيئات  واأع�����ض��اء 
اأقيمت  التي  بامل�ضرية  غفرية،  و�ضعبية  �ضيا�ضية 
من  انطلقت  والتي  العاملي  القد�ش  ليوم  اإحياًء 
مدخل �ضوق احلميدية يف دم�ضق باجتاه اجلامع 
باملنا�ضبة  خطابية  كلمات  األقيت  حيث  الأموي، 
اأمام امل�ضاركن الذين جتمعوا يف �ضاحة اجلامع 
.2022 ني�ضان   29 ب��ت��اري��خ  وذل���ك  الأم�����وي،  
األقى كلمة �ضورية د. ح�ضام ال�ضمان  اأمن  وقد 
ال�ضراكي.  العربي  البعث  حلزب  دم�ضق  فرع 
الوزير  احليمي   اأ.ر���ض��وان  اليمن  كلمة  واألقى 
ثم  ���ض��وري��ة.  يف  اليمنية  ب��ال�����ض��ف��ارة  امل��ف��و���ش 
ال�ضفري  �ضبحاين   مهدي  د.  اإي��ران  كلمة  األقى 

الأطفال؛  لقلوب  وال�ضرور  الفرح  اإدخال  بهدف 
يف  والأي��ت��ام  ال�ضهداء  عوائل  دع��م  هيئة  قامت 
بحملة  الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية 
�ضملت 40  ل��الأط��ف��ال،  ال��ع��ي��د  م��الب�����ش  ت��وزي��ع 
وريفها،  دم�ضق  يف  املخيمات  اأب��ن��اء  من  طفاًل 
هيئة  م�ضوؤولة  اخلطيب  ر�ضا  الأخ��ت  باإ�ضراف 
الأ�ضبوع  خالل  وذل��ك  الهيئة،  واأع�ضاء  الدعم 
هذه  وتاأتي  املبارك.  رم�ضان  �ضهر  من  الأخ��ري 

اأبناء �ضعبنا الفل�ضطيني وعرفانًا بت�ضحيات ال�ضهداء الأبرار  يف اإطار توا�ضل اجلمعية  مع   
الذين �ضطروا با�ضت�ضهادهم �ضفحة م�ضرقة مل�ضتقبل جديد لق�ضية �ضعبنا العادلة، قامت جمعية ال�ضداقة 
وذويهم  ال�ضهداء  لعوائل  نقدية  منحة  بتقدمي  ال�ضهداء  عوائل  دعم  هيئة  الإيرانية_  الفل�ضطينية 
مبنا�ضبة ال�ضهر  الف�ضيل وعيد الفطر ال�ضعيد. وذلك بتاريخ 29 رم�ضان املوافق ل�30 ني�ضان 2022. 
ج���م���ع���ي���ة ال�����������ض�����داق�����ة ت����ت����ق����دم ب���ال�������ض���ك���ر م������ن اأ������ض�����ح�����اب الأي���������������ادي ال���ب���ي�������ض���اء 
وال����ع����اف����ي����ة. ال�������ض���ح���ة  دوام  ل����ه����م  اهلل  ����ض���ائ���ل���ن  امل�������ب�������ادرة  ه�������ذه  ق�����دم�����وا  ال�����ذي�����ن 
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جمعية ال�صداقة  يف م�صرية جماهريية 
بـمنا�صبة يــوم القـد�س الـعـاملي

وم�ضوؤوليتها  اجلمعية  اإط��ارع��م��ل  يف  احلملة 
الج��ت��م��اع��ي��ة جت����اه اأه���ل���ن���ا يف امل��خ��ي��م��ات.

حملة توزيع مالب�س العيد لأطفال املخيمات

اجلمعية تقدم م�صاعدات لعوائل ال�صهداء

فل�ضطن  كلمة  األقى  واأخ���ريًا  �ضورية.  يف  الإي���راين 
ال��ع��ام جلبهة  الأم����ن  امل��ج��ي��د   ع��ب��د  خ��ال��د  الأخ 
األقى  اخلتام  ويف  الفل�ضطيني.  ال�ضعبي  الن�ضال 
القد�ش  موؤ�ض�ضة  ع���ام  م��دي��ر  امل��ف��ت��اح   خ��ل��ف  د. 
للم�ضرية.  اخلتامي  البيان  )���ض��وري��ة(،  ال��دول��ي��ة 

 تقديرًا لأُ�َضر ال�ضهداء ودعمًا لهم؛ قام وفد من 
بزيارة  الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية 
)ع(،  زينب  ال�ضيدة  خميم  يف  �ضهداء  لعائالت 
و�ضم وفد اجلمعية الأخت ر�ضا اخلطيب  م�ضوؤولة 
هيئة الدعم، والأخ حممود مو�ضى  م�ضوؤول هيئة 
�ضرقي   مروان  والأخ  والطالبي،  ال�ضبابي  العمل 
ال�ضبينة  خميمي  يف  اجلمعية  مكتب  م�ضوؤول 
وال�ضيدة زينب.  وذلك بتاريخ 19 ني�ضان اجلاري.
وقد �ضملت الزيارة عائلة ال�ضهيد حمزة عي�ضى 
ال�ضيدة  خميم  يف  ارت��ق��ى  ال��ذي  ع��ام��ًا(،   17(

وتزور عوائل ال�صهداء يف خميم ال�صيدة زينب  

ال�ضهيدين  وعائلة  2013/8/18م،  بتاريخ  زينب 
ح�ضن وح�ضن معتوق اللذين ارتقيا يف ال�ضيدة زينب 
قا�ضم  اأحمد  حممد  ال�ضهيد  وعائلة  2013م،  عام 
الذي لبى نداء ربه يف خميم الريموك عام 2017م.

جرمانا خميم  يف  الرم�صانية  ال��واح��ة 
القد�ش  ي���وم  ذك���رى  اإح���ي���اء  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن 
املرابطن  لأه��ل��ن��ا  واإ���ض��ن��ادًا  ودع��م��ًا  ال��ع��امل��ي، 
ال�ضبابي  العمل  هيئة  اأق��ام��ت  فل�ضطن..  يف 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف  والطالبي 
حتت  الرم�ضانية،  ال��واح��ة  فعالية  الإي��ران��ي��ة 
ممثلي  بح�ضور  املحور(،  هي  )القد�ش  عنوان 
ال�ضبابية  واملنظمات  الفل�ضطينية،  الف�ضائل 
غفري  وح�ضد  املثقفن  م��ن  وع���دد  ال��ط��الب��ي��ة، 
ني�ضان   19 بتاريخ  وذل��ك  املخيم.  اأه���ايل  م��ن 
جرمانا. مبخيم  ال�ضاعقة  مكتب  يف   ،2022
عن  ح�ضن  ع��م��ر  حم��م��د  الأخ   حت���دث  ب��داي��ة 
اأه��م��ي��ة ال��ق��د���ش يف ال��ف��ك��ر ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي، 
العربية. ال�ضعوب  ل��دى  اأهمية  من  ت�ضكله  وم��ا 
ثم حتدثت الأخت جمانة �ضالح عن تاريخ مدينة 
القد�ش وت�ضمياتها، وال�ضكان الأ�ضلين لفل�ضطن، 
والأهمية التاريخية والدينية للم�ضجد الأق�ضى.
ال��ذي  جمعة  ع��م��ر  الأخ  احل��دي��ث  يف  وت��اله��ا 
واأهمية  العربية،  الرواية  يف  القد�ش  عن  �ضرح 
اإ�ضدار روايات عنها لتفند الرواية ال�ضهيونية.
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حما�صرة يف ذكرى
 ا�صت�صهاد الرئي�س اليمني �صالح ال�صماد

)�صهرة رم�صانية( يف املخيمات الفل�صطينية

مبنا�ضبة يوم القد�ش العاملي.. اأقامت جمعية ال�ضداقة 
ندوة  �ضبينة  مبخيم  مكتبها  يف  الإيرانية  الفل�ضطينية 
بعنوان مركزية القد�ش يف م�ضروع وحدة الأمة ونه�ضتها 
وذلك بتاريخ 25 ني�ضان 2022، بح�ضور الدكتور حممد 
البحي�ضي رئي�ش اجلمعية الأخ مروان �ضرقي م�ضوؤول 
العربي  البعث  ح��زب  يف  الرفاق  من  وع��دد  املكتب.. 
يف  الفل�ضطينية  املقاومة  ف�ضائل  وممثلو  ال�ضراكي 
الوطنية  وال�ضخ�ضيات  الوجهاء  من  وح�ضد  املخيم 
ع..  زينب  وال�ضيدة  ال�ضبينة  خميمي  يف  والثقافية 
البحي�ضي  حممد  الدكتور  من  كل  الندوة  يف  حا�ضر 
ع�ضو  النا�ضري  ال�ضيخ  و�ضماحة  اجلمعية  رئي�ش 
مكتب الإمام القائد اخلامنئي حفظه اهلل يف �ضورية..
مكتب  ع�����ض��و  ط��ع��م��ه  اأح���م���د  الأخ  رح����ب  ب���داي���ة 
اجل��م��ع��ي��ة ب��احل�����ض��ور وامل��ح��ا���ض��ري��ن وب����داأ ال��ن��دوة 
ال�ضهداء.. اأرواح  على  الفاحتة  وق���راءة  ب��ال��وق��وف 
دور  ع��ن  ال��ن��ا���ض��ري  ال�ضيخ  �ضماحة  حت���دث  ب����دوره 
اجل��م��ه��وري��ة ال���ض��الم��ي��ة يف اإي����ران ب��دع��م امل��ق��اوم��ة 
اإىل  اأ���ض��ار  كما  ال��ت��اري��خ��ي..  الفل�ضطينية  والق�ضية 
اأه��م��ي��ة اإح���ي���اء ي���وم ال��ق��د���ش ال��ع��امل��ي ال���ذي اأطلقه 

اجلمعية تقيم ندوة بعنوان )مركزية القد�س يف م�صروع وحدة الأمة ونه�صتها(
من  الأخ��رية  اجلمعة  يف  اهلل  رحمه  اخلميني  الإم��ام 
اإع���الن هذا  ب���الأه���داف م��ن  �ضهر رم�����ض��ان م��ذك��رًا 
نقاط  ع��دة  اإىل  حديثه  خ��الل  وتطرق  املبارك  اليوم 
ومقد�ضاتها  فل�ضطن  دعم  م�ضروعية  حول  متحورت 
موؤكدًا  واأخالقيًا،  ودينيًا  �ضرعيًا  واجبًا  اعتربه  الذي 
حتى  الفل�ضطينية  الق�ضية  دع���م  ا���ض��ت��م��رار  ع��ل��ى 
ال��غ��دة  وزوال  ال�����ض��وري  واجل����ولن  فل�ضطن  حت��ري��ر 
يف  �ضعبنا  ببطولت  م�ضيدًا  )اإ�ضرائيل(  ال�ضرطانية 
 .. ال�ضهيوين  العدو  ومواجهة  املقد�ضات  عن  الدفاع 
البحي�ضي  حممد  الدكتور  حت��دث  ال�ضياق  ذات  يف 
حتى  الع�ضور  م��ر  على  القد�ش  مركزية  ت��اري��خ  ع��ن 
تاريخية،  اأهمية  م��ن  القد�ش  حتمله  مل��ا  ه��ذا  يومنا 
ال�ضهيوين  ال��ك��ي��ان  ن�����ض��اأة  ح��دي��ث��ه  خ���الل  واأو����ض���ح 
م��وؤك��دًا  فل�ضطن  وخا�ضة  املنطقة  يف  زرع��ه  وكيفية 
كيان  واأن��ه  فل�ضطن  يف  حق  اأي  الكيان  لهذا  لي�ش  انه 
واأن  زوال  اإىل  الكيان  ه��ذا  اأن  على  م�ضددًا  خبيث، 
ذلك. اأثبت  والتاريخ  خا�ضر  هو  معه  يتحالف  من  كل 

واأ�ضار رئي�ش اجلمعية اإىل هرولة عدد من الدول العربية 
اأ�ضاد  ثم  الحتالل،  دول��ة  مع  تطبيع  عالقات  لإقامة 
بتبني اجلمهورية الإ�ضالمية لق�ضية فل�ضطن والقد�ش 

اخلميني  الإم���ام  بقيادة  ال��ث��ورة  انت�ضار  منذ 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  امل�ضتمر  رحمه اهلل ودعمها 
اأ�ضاد  كما  ال�ضهيوين..  العدو  �ضد  ن�ضاله  يف 
بالعمليات الفدائية التي نفذها عدد من ال�ضباب 
الفل�ضطيني التي اأربكت دولة الحتالل واأ�ضابتها 
مع  املفاو�ضات  �ضيا�ضة  اأن  مو�ضحًا  بال�ضلل، 
اأهمية  على  واأك��د  نفعا..  جت��دي  ل  العدو  ه��ذا 
العاملي  ال��ق��د���ش  ي���وم  م�����ض��ريات  امل�����ض��ارك��ة يف 
للم�ضت�ضعفن  حقيقية  �ضرخة  اعتربها  التي 
بالغرب..  املتمثل  العاملي  ال�ضتكبار  وج��ه  يف 
ال���������ض����ادة  اأج����������اب  ال������ن������دوة  ن����ه����اي����ة  ويف 
امل�������ح�������ا��������ض�������رون ع������ل������ى امل��������داخ��������الت 
الإخ����وة احل�ضور. م��ن  ل��ع��دد  وال���ض��ت��ف�����ض��ارات 

اأقامت ال�ضفارة اليمنية بالتعاون مع امل�ضت�ضارية 
الثقافية الإيرانية يف دم�ضق ندوة فكرية مبنا�ضبة 
الرئي�ش  ل�ضت�ضهاد  الرابعة  ال�ضنوية  الذكرى 
اختتام  مع  وبالتزامن  ال�ضماد،  �ضالح  اليمني 
معر�ش وجوه من نور. حا�ضر يف الندوة كل من 
ال�ضداقة  جمعية  رئي�ش  البحي�ضي-  حممد  د. 
الفل�ضطينية الإيرانية وال�ضفري اليمني عبد اهلل 
�ضربي وامل�ضت�ضار الإيراين حميد ر�ضا ع�ضمتي. 
البعثتن  اأع�ضاء  من  ع��دد  ال��ن��دوة  ح�ضر  وق��د 
يف  وقيادات  والإيرانية،  اليمنية  الدبلوما�ضية 
اجلالية  م��ن  وح�ضد  الفل�ضطينية،  الف�ضائل 
والطلبة اليمنين.وذلك بتاريخ 21 ني�ضان 2022.

ال�ضهيد  الرئي�ش  ح��ول  البحي�ضي  د.   حت��دث 
ال�ضلطة  ح��دود  جت��اوز  اأن��ه  اإىل  واأ�ضار  ال�ضماد 
وهموم  الوطن  م�ضاحة  اإىل  املن�ضب  ومغريات 
بحياته  و���ض��ح��ى  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  والأم�����ة  ال�����ض��ع��ب 
من��وذج  ليقدم  واأم��ت��ه،  و�ضعبه  لوطنه  خ��دم��ًة 
معرفيا  خ��ط��اب��ا  واأع��ت��م��د  امل�����ض��وؤول��ي��ة،  رج���ل 
م��رك��زة  وعملية  ث��وري��ا،  جت��دي��دي��ا  اإ���ض��الح��ي��ا 
ل��ب��ن��اء ال���دول���ة وال��ن��ه��و���ش ب���الأم���ة وامل��ج��ت��م��ع.
�ضورية  اليمني يف  ال�ضفري  ا�ضتعر�ش   من جانبه 
عبد اهلل �ضربي اأبرز املحطات والتحديات التي 

واجهت الرئي�ش ال�ضهيد �ضالح ال�ضماد 
منذ التوافق الوطني عليه رئي�ضا لليمن، 
وحتى ا�ضت�ضهاده يف غارة جوية لتحالف 
واأ���ض��اد  الأم��ري��ك��ي،  ال�ضعودي  ال��ع��دوان 
املت�ضاحمة  ال�ضماد  الرئي�ش  ب�ضخ�ضية 
توافقي،  كرئي�ش  وت�ضرفه  واملعتدلة 
والوطنية.  الدينية  م�ضوؤوليته  اإط��ار  يف 
الإيراين  الثقايف  امل�ضت�ضار  اأ�ضاد   وبدوره 
وماآثر  مبناقب  ع�ضمتي  حميد  الدكتور 
النموذج  مثل  ال���ذي  ال�ضهيد  الرئي�ش 
الأمن ال�ضادق للقادة العظماء يف الأمة. 
وتخلل الندوة عر�ش فيلم يوثق جلانب من 
حياة وم�ضرية الرئي�ش ال�ضهيد والظروف 
التي عا�ضتها اليمن خالل الفرة املا�ضية.

اأقامت هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي  بتاريخ 11 ني�ضان 2022 
يف  رم�ضانية  �ضهرة  الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف 
للقراآن  ختمًا  وت�ضمنت  لل�ضيدات  خ�ض�ضت  جرمانا،  خميم 
احلياة. من  نواحي  ع��دة  �ضملت  ونقا�ضات  واأح��ادي��ث  الكرمي، 
مكتب  يف  رم�ضانية  �ضهرة  اأقيمت    2022 ني�ضان   13 وبتاريخ   
اجلمعية مبخيم ال�ضبينة  وت�ضمنت ال�ضهرة فقرة لالأغاين الوطنية 
قدمها الأ�ضتاذ ح�ضن عيد، وفقرة لل�ضعر قدمتها الأخت با�ضمة 
اخلطيب، واليافع عمر النبوتي، و�ضط تفاعل كبري من احل�ضور.
ال�ضهداء  لأب��ن��اء  �ضهرة  اأق��ي��م��ت    2022 ني�ضان   14 وب��ت��اري��خ 
من  ج��زء  ق���راءة  ت�ضمنت   دم�ضق  بريف  احل�ضينية  جتمع  يف 
القد�ش. مدينة  ح��ول  ثقافية  م�ضابقة  ت��اله  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
وبتاريخ 20 ني�ضان 2022  اأقامت هيئتا العمل ال�ضبابي والطالبي، 
ودعم عوائل ال�ضهداء �ضهرة يف خميم خان دنون بريف دم�ضق، 
ت�ضمنت  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����ض��اء  الأخ�����وات  بح�ضور 
اإن�ضادية. وفقرة  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  من  اأج���زاء  ت��الوة  ال�ضهرة 

66



د  د د د د TAREEQ ALQUDS

يخرق  الفل�ضطيني  ال�ضعب  يزل  مل      
والكابحة  املانعة  ال�ضراتيجية  احل��واج��ز 
ل��ن�����ض��ال��ه ال��وط��ن��ي يف م��واج��ه��ة ال��ك��ي��ان 
ويفاجئنا  اإل  يوم  مير  يكاد  ول  ال�ضهيوين، 
هذا ال�ضعب بقدرته على النهو�ش والتمو�ضع 
ال�ضرائيلية  القّوة  اأم��ام  كفاحيًا  جديد  من 
ال��غ��ا���ض��م��ة م���ن ج��ه��ة، وال��ع��ج��ز ال��ق��ي��ادي 
حّطم  فقد  ث��ان��ي��ة.  جهة  م��ن  الفل�ضطيني 
اأقامها  ال��ت��ي  ال��دف��اع  وجت���اوز ك��ل خ��ط��وط 
نهو�ضه  اإمكانية  اأم��ام  ال�ضهيوين  الكيان 
نظريات  ك��ل  وح��ّط��م  وانتفا�ضاته.  وث��ورت��ه 
الأمن وتطبيقاتها على الأر�ش التي اعتمدها 
وقفز  واملحلين،  الدولين  وحلفاوؤه  الكيان 
تلو  واح��دة  ال�ضيا�ضية،  امل�ضّدات  كل  على 
الأخرى، التي و�ضعت اأمام يقينياته الوطنية 
والثورية وحتمية انت�ضاره ال�ضراتيجي على 
الكيان، فقد كانت اأو�ضلو بكل "اأزاهريها" 
بعقول  لعبت  ق��د  وال�ضيا�ضية  الإع��الم��ي��ة 
اجلمهور  م��ن  والبع�ش  ال��ق��ي��ادي،  البع�ش 
تروي�ضه  على  العمل  مت  ال��ذي  الفل�ضطيني 
ودف��ع��ه اإىل ال��ت��ك��ّي��ف م��ع واق���ع اأو���ض��ل��و...
الفل�ضطيني  ال�ضعب  تخّطى  لقد       
الأق�ضى  بانتفا�ضة  الأو�ضلوية  املحطة  هذه 
وبالعديد  والده�ش  ال�ضكاكن  وبانتفا�ضة 
خ��ارط��ة  وت��خ��ّط��ى  ال�ضعبية،  ال��ه��ّب��ات  م��ن 
اإن�����ض��ان��ًا  ت�ضنع  اأن  اأرادت  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق 
اإن�ضانًا  "دايتون"،  مقا�ش  على  فل�ضطينيًا 
والن��ت��م��اء،  وال��ه��وي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  يف  خمتلفًا 
و���ض��ق��ط��ت اخل���ارط���ة حت���ت ق����وة الإمي����ان 
�ضموده  اأمام  وتدحرجت  النتماء،  و�ضالبة 
والدولية،  العربية  واأدواتها  الع�ضر  �ضفقة 
اأحرار  مع  وحده  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ووقف 
من  والتتبيع  التطبيع  ط��وف��ان  اأم���ام  الأم���ة 
م�ضهد  اأمام  نحن  واليوم  العربية.  الأنظمة 
وكّتاب  ال��رواة  اأعظم  يعجز  مقاوم  �ضريايل 
من  امليدان  يف  يحدث  ما  ي�ضرد  اأن  التاريخ 
للكيان  واإدم��اء  وا�ضت�ضهاد  واإق��دام  مقاومة 
�ضيف  معركة  فمن  وم�ضتوطنيه،  بجنوده 
والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  وتعبرياتها  القد�ش 
اأق�ضاه  من  الوطن  م�ضتوى  على  وال�ضعبية 
اأذهل  ال��ذي  احلرية  نفق  اإىل  اأق�ضاه،  اإىل 
وال�ضرب  وال�ضوكة  بامللعقة  بنائه  يف  العامل 
الفل�ضطينية  اجلغرافيا  خرق  الأيوبي...اإىل 
الآمنة يف النقب، و�ضرب الكيان من حيث ل 
يحت�ضب، واإىل الأ�ضود املنفردة من ال�ضباب 
املتفّجر غ�ضبًا واإقدامًا على الإطاحة بجنود 
التاأكيد  يعوزنا  ل  هنا  الكيان.  وم�ضتوطني 

إشكالية املسافة بني مقاومة الشعـب الفلسطينـي وفصائلـه الوطنيـة

م�ضتقبله  ير�ضم  ال�ضعب  ه��ذا  اأن  وال��ق��ول 
ب��اأك��رب ق��در ممكن م��ن م��داد ال���دم، واأك��رب 
موجات  اأم��ام  ال�ضتثنائية  الإرادة  من  قدر 
والإعالمية  ال�ضيا�ضية  العاتية،  الت�ضونامي 
والع�ضكرية التي يتعر�ش لها منذ �ضنوات...
ــي  ــج ــي ــرات ــص ــد ال� ــه ــص ــ� هــــذا امل

البانورامي...كيف نفهمه...؟؟
اأوًل: املباركة للعمليات الفدائية: اإن هذا 
ير�ضم  الفل�ضطيني  لل�ضعب  املقاوم  امل�ضهد 
وف�ضائله،  قيادته  وب��ن  بينه  فا�ضاًل  خطًا 
و�ضيا�ضي  كفاحي  هبوط  على  يوؤ�ّضر  مم��ا 
لدى الف�ضائل الفل�ضطينية، وغرقها يف جّلة 
الداخلية،  و�ضراعاتها  وخالفاتها  اأزماتها 
تتقّدم  اجل��م��اه��ريي��ة  احل��ال��ة  اأن  ح��ن  يف 
التي  الف�ضائل  على  املواجهة  يف  ال�ضفوف 
والإع��الم واخلطاب. ومن  امل��ال  ق��ّوة  متلك 
اجلماهريية  احل��ال��ة  ب��ن  امل�ضافة  غ��رائ��ب 
ال��دم  ت��ق��ّدم  الأوىل  اأن  ال��ف�����ض��ائ��ل،  وب���ن 
املباركة  اأو  للعدوان  الإدان��ة  تقّدم  والثانية 
املقاومة  الف�ضائل  اإن  الفدائية.  للعمليات 
مقاومة  اإمن��ا  العدوان  اإدان��ة  وظيفتها  لي�ش 
ولي�ضت  املعركة  م��ن  ج��زء  فهي  ال��ع��دوان، 
طرفًا حمايدًا حتى ي�ضتمر خطاب الإدانة...
وف�����ض��ول��ه  امل�����ض��ه��د  ه����ذا  اإن  ث���ان���ي���ًا: 
يف امل���ق���اوم���ة ه����و ال������ذي ي���ر����ض���م اخل���ط 
الربنامج  وي�ضع  ال�ضراتيجي،  ال�ضيا�ضي 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  والكفاحي  ال�ضيا�ضي 
يف م��ع��رك��ت��ه ال���وج���ودي���ة، ول��ي�����ش ف��ذل��ك��ة 
ال��ت��ن��ظ��ري واأدب���ي���ات ال��ف�����ض��ائ��ل يف ال���روؤى 
الفا�ضل  احل���د  ي��ت��ج��دد  وه��ن��ا  وال���ربام���ج، 
ب���ن ال��ت��ن��ظ��ري ومم���ار����ض���ة امل���ق���اوم���ة...
احلديث  اإن  قائمة:  النتفا�ضة  ثالثًا: 
رغبة  ه��و  الثالثة  النتفا�ضة  ع��ن  امل��ت��وات��ر 
املواجهة  عليها  تكون  اأن  يجب  مل��ا  منطية 
بالنتفا�ضة  املطالبة  اأن  اأي  ال��ك��ي��ان،  م��ع 
اأ�ضبابها  مع  متماثلة  تكون  اأن  يجب  الثالثة 
وم�����ض��ارات��ه��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا م��ع الن��ت��ف��ا���ض��ات 
فالظروف  مم��ك��ن.  غ��ري  وه���ذا  ال�ضابقة، 
لي�ضت  الأوىل  الن��ت��ف��ا���ض��ة  اأن��ت��ج��ت  ال��ت��ي 
انتفا�ضة  اأنتجت  التي  ال��ظ��روف  ذات  ه��ي 
ل  ونتائجها  الأوىل  وم�����ض��ارات  الأق�����ض��ى، 
يف  ونتائجها،  الثانية  م�ضارات  مع  تتماثل 
الوا�ضعة  ال�ضعبية  امل�ضاركة  جتمعهما  حن 
والثانية  �ضعبية  فالأوىل  املواجهة.  وعنفوان 
وم�ضهد  مقاومة.  كالهما  اأن  بيد  عنفية، 
ال���ي���وم م���ن امل��ق��اوم��ة ه���و ���ض��ك��ل اآخ����ر من 
الأوىل  �ضمات  مع  يتماثل  ل  قد  النتفا�ضة، 

بقلم : أبو علي حسن
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لها  انتفا�ضة  اجلوهر  يف  ولكنه  والثانية، 
اأوجدها الحتالل  �ضماتها. فالتحولت التي 
يف ال�ضفة والقطاع �ضتطبع اآثارها على �ضكل 
وطرائق اأ�ضكال املواجهة مع الحتالل. ف�غزة 
ولكنها  املبا�ضر  الحتالل  لي�ضت حتت  اليوم 
حت��ت احل�����ض��ار، والح��ت��الل اأق���ام اجل��دار 
وال��ق��رى  امل���دن  وح���ّول  ال��ع��ازل،  العن�ضري 
التجّمعات  بن  التوا�ضل  لوقف  معازل  اإىل 
كل  يف  اللتفافية  الطرق  وفر�ش  ال�ضكانية، 
مدن ال�ضفة، واأغرقها بامل�ضتوطنات، والأمن 
الحتالل  م��ع  متعاونًا  اأ�ضبح  الفل�ضطيني 
الفل�ضطينية  وال�ضلطة  امل��ق��اوم��ة،  ل��وق��ف 
�ضرعنت التن�ضيق مع الحتالل و)م.ت.ف( 
اأح�ضن  ويف  متفّرج  اإىل  وحت��ول��ت  تهم�ضت 
ح���اج���ة...!!!  �ضف�ش  م��ا  )���ض��اه��د  الأح����وال 
الأو�ضال  يف  ال�ضيا�ضي  امل��ال  وا�ضت�ضرى   ،)
امل��واج��ه��ة... دافعية  وك�ضر  الف�ضاد  لن�ضر 
النتفا�ضة  بعد  ما  املتغريات  ه��ذه  كل 
اجلديد  ال�ضكل  و�ضر�ضم  ر�ضمت  الثانية، 
ولي�ش  ال��ك��ي��ان،  م��ع  وامل��ق��اوم��ة  للمواجهة 
بال�ضرورة اأن يكون هو ذات ال�ضكل واملحتوى 
ف��ال��واق��ع  ال��ث��ان��ي��ة،  اأو  الأوىل  لالنتفا�ضة 
طبيعة  يفر�ش  الأر����ش،  وعلى  املو�ضوعي 
اأن  القول  ميكن  وعليه  و�ضماتها،  املواجهة 
وتنّقلها  اليوم  الفدائية  العمليات  ت�ضاعد 
اجلماهري،  والتفاف  مكان،  اإىل  مكان  من 
قد  حولها،  من  الفل�ضطيني  العامل  وال��راأي 
والعنفي  ال�ضعبي  اجلنيني  ال�ضكل  ي��ك��ون 
فاإّن  ذلك  �ضوء  يف  الكيان،  مع  املواجهة  يف 
املطالبة بانتفا�ضة ثالثة، هو مطلب وجت�ضيد 
امل��ت��غ��ريات  طبيعة  ي��ع��ي  ل  من��ط��ي  لتفكري 
هو  ال��ي��وم  يحدث  فما  وال��ق��ادم��ة،  الراهنة 
انتفا�ضة حقيقية ير�ضمها الواقع ول تر�ضمها 
الف�ضائل مبطالباتها ورغباتها النتظارية...
ت��اأت��ي حلظة  اأن  وال��رغ��ب��ة  ف��الن��ت��ظ��ار 
اأ�ضكال  م��ن  �ضكل  ه��و  الثالثة،  النتفا�ضة 

ال��ع��ج��ز يف ال���روؤي���ة وامل��م��ار���ض��ة، وغ��ي��اب 
ال��واق��ع��ي��ة ال��ك��ف��اح��ي��ة ل��ت��اأ���ض��ي�����ش اإدام����ة 
اأ�ضكالها... عن  النظر  ب�ضرف  املقاومة 

راب���ع���ًا: ب��ع��د ا���ض��رات��ي��ج��ي ج��دي��د: 
يف  حدثت  التي  التحولت  اأه��م  اح��د  اإن 
اجلماهريية  الهّبة  تلك  الأخ��رية،  ال�ضنة 
التحّول  من�ضوب  وارتفاع   ،48 اأرا�ضي  يف 
الكبري يف الفعاليات ال�ضعبية الفل�ضطينية، 
هذا التحّول النوعي قد اأ�ضاف بعدًا اآخر، 
وا�ضراتيجيًا على مبنى املقاومة وتناغمها 
زمنيًا ومكانيًا، فالأمن ال�ضرائيلي مل يعد 
مفقودًا يف ال�ضفة الغربية فقط، واإمنا يف 
قلب الكيان العن�ضري، مما ي�ضيف عبئًا 
وا�ضتنفارًا  وقلقًا  اأمنيًا  الكيان،  على  اآخر 
م�ضتمرًا. ومن جهة اأخرى فاإن هذا التحّول 
يف اأرا�ضي 48، اأظهر مدى مت�ّضك ال�ضعب 
وبحّقه  ال��وط��ن��ي��ة،  بهويته  الفل�ضطيني 
نار  تتمكن  مل  اإذ  وط��ن��ه،  يف  ال��ت��اري��خ��ي 
النكبة من اأربعة و�ضبعن عامًا اأن تاأكل اأو 
تذيب هوية ووطنية هذا اجلزء من �ضعبنا، 
يف  وعناده  اإميانه  ت�ضهر  اأن  ت�ضتطع  ومل 
املقاومة جلهة الأ�ضرلة اأو القبول بالكيان. 
الذي  ال�ضراتيجي،  الدر�ش  يتبّدى  وهنا 
يجب اأن تلتقطه القيادة الفل�ضطينية التي 
مل تعي حركة الوعي الفل�ضطيني ال�ضاملة 
واقع  ورف�ش  واملقاومة  الهوية  جت�ضيد  يف 
�ضيا�ضات  اأو  الكيان  حماولة  واأن  الكيان، 
الفل�ضطيني  الإن�ضان  �ضناعة  يف  دايتون 
يف  خيال  ون�ضج  عبثًا،  اإل  لي�ضت  اجلديد 
بيد  الوطني،  وال�ضقوط  الت�ضويات  بيئة 
هو  احلقيقي  الفل�ضطيني  الإن�����ض��ان  اأن 
ذات��ه ال��ذي عا�ضر ث��ورة ال���رباق، وث��ورة 
36، وحرب 48 والنكبة، هو ذاته �ضاحب 
الثورة الفل�ضطينية املعا�ضرة، وذاته �ضانع 
النتفا�ضة الأوىل والثانية، واليوم هو �ضانع 
الح��ت��الل... م��ع  املواجهة  اأ�ضكال  اأك��رب 
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على  مفتوٌح  ال�ضراع  اأف��ق  اإن  خام�ضًا: 
وال�ضعبية  الكفاحية  العنفية  م�ضاريعه 
الثورية  القاعدة  منطق  حتت  وال�ضيا�ضية، 
احتالل  هناك  دام  )م��ا  القائلة  الذهبية 
ه��ن��اك م��ق��اوم��ة( ف��ال��واق��ع ع��ل��ى الأر�����ش 
تقول  �ضعبنا  ون�����ض��الت  ال��وط��ن��ي،  وامل�����ض��ار 
ال��ك��ف��اح  م���ن  ي��ت��ع��ب  ال�����ض��ع��ب مل  ه����ذا  اإن 
وال��ن�����ض��ال، وه����ذا مي��ث��ل ع��ام��اًل ه��ام��ًا يف 
مرحلة... لكل  املالئمة  املقاومة  ا�ضتمرار 
    وال��واق��ع اأي�����ض��ًا ي��ق��ول اإن الح��ت��الل 
يخلق حتى  اأن  ي�ضتطع  العن�ضري مل  وكيانه 
اليوم بيئة اآمنة يف كل مدن وقرى فل�ضطن، 
وجنوده  قواته  بعديد  امل�ضتنفر  الكيان  وهو 
وال��ي��وم  ال�ضاعة  م���دار  على  وم�ضتوطنيه، 
الكيان  ه��ذا  يجعل  مم��ا  وال�ضنة،  وال�ضهر 
لي�ش  لأن��ه  ووعيًا،  و�ضيا�ضيًا  معنويًا  متاآكاًل 
من  يجعل  اآخ��ر  عامل  وه��ذا  ح��ق،  �ضاحب 
ل�ضتمرار  ���ض��روري��ًا  اأم����رًا  امل��ق��اوم��ة  ف��ع��ل 
ت���اآك���ل ال��ك��ي��ان ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي...

الفل�ضطينية،  ال�ضلطة  ب�����ض��اأن  اأم���ا     
مع  والتن�ضيق  التعاي�ش  ال��ي��وم  ووظيفتها 
الح���ت���الل، ف��ك��ل امل���وؤ����ض���رات امل��و���ض��وع��ي��ة 
بهذه  وج��وده��ا  اأن  اإىل  تف�ضي  وال��ذات��ي��ة، 
لن  ال��ك��ي��ان  م��ع  الت�ضابك  وه���ذا  ال��وظ��ي��ف��ة 
العام  ال��راأي  بن  فالعالقة  طوياًل،  ي�ضتمر 
حتّولت  الفل�ضطينية،  وال�ضلطة  الفل�ضطيني 
واقعا  يخلق  مما  وات��ه��ام،  �ضك  عالقة  اإىل 
�ضيا�ضيا و�ضعبيا جديدا وخمتلفا قد ي�ضاهم 
واملقاومة... اجلماهريية  احلالة  نهو�ش  يف 
اإن العمليات الفدائية الأخرية �ضوف     
واآليات  تفكري  واآثارها على  ب�ضماتها  ترك 
لالنتفا�ضة،  الن��ت��ظ��اري��ة  الف�ضائل  عمل 
لهذه  الكفاحية  الدافعية  ي��ح��ّرك  ق��د  مم��ا 
الفدائية  العمليات  مع  لتتوافق  الف�ضائل، 
امل���ق���اوم���ة... يف  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة  اأو 
و�ضرورة  الأم���ور،  منطق  اإن  �ضاد�ض��ًا: 
ج�ضر الهّوة بن احلركة ال�ضعبية والكفاحية 
الوطنية،  الف�ضائل  وب��ن  الفل�ضطينية، 
لهذه  الن��ت��ظ��اري��ة  اللحظة  جت���اوز  يقت�ضي 
الف�ضائل، والتوافق على اإقامة جبهة مقاومة 
ن�ضالت  م��ع  لتتالقى  الف�ضائل  اأذرع  م��ن 
الفل�ضطينية،  ال�ضعبية  احل��رك��ة  وك��ف��اح 
لتتالقى  الف�ضائل  اأذرع  من  مقاومة  جبهة 
ال�ضعبية  احل���رك���ة  وك���ف���اح  ن�����ض��الت  م���ع 
بدياًل  لي�ضت  مقاومة  جبهة  الفل�ضطينية، 
كيانًا  ولي�ضت  )م.ت.ف(  ع��ن  �ضيا�ضيًا 
�ضيا�ضيًا، واإمنا تنح�ضر وظيفتها يف امليدان 
ال��ك��ف��اح��ي امل���ق���اوم، ب��ع��د اأن ع��ج��زت ه��ذه 
موحدة. وطنية  قيادة  اإقامة  عن  الف�ضائل 

اخلطاب الفل�سطيني
 بني املعلن وامل�ستور

لأي  ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب  يحتل        
يف  مهمة  مكانة  دول���ة  رئي�ش  اأو  حكومة 
مثلها  فال�ضيا�ضة  جمتمع(،  )اأي  املجتمع 
مثل القت�ضاد والدين هي ع�ضب احلياة، 
فكل فرد يف املجتمع يتمتع بثقافة �ضيا�ضية 
ولو بقدر ب�ضيط، ويعج اخلطاب ال�ضيا�ضي 
بالأيديولوجية التي تعترب مفهومًا غام�ضًا، 
فاخلطاب الذي يتبنى اأفكارًا معينة، يلقي 
التاأثري  حم��اوًل  النا�ش  اإىل  باأيديولوجيته 
حتقيق  ب��غ��ر���ش  �ضلوكهم  وت��وج��ي��ه  فيهم 
على  اإما  ذلك  يف  ويعتمد  معينة.  م�ضلحة 
ب�ضكل  اأف��ك��اره  ي��ربر  معلن،  ظاهر  خطاب 
�ضريح، اأو باللجوء اإىل اأ�ضلوب غري مبا�ضر، 
الخت�ضا�ش  اأه��ل  ليقوم  اآرائ��ه  عن  فيعرب 
بالتنقيب عن امل�ضكوت عنه، والكامن وراء 

ظاهر الألفاظ.
      وهنا يظهر دور املحلل ال�ضيا�ضي 
هدفه  ب��احل��دث؛  ع��ام  بوجه  يهتم  وال���ذي 
بالأ�ضا�ش هو اإنارة الراأي العام، واإخبارهم 
مبا يجري من وقائع يف احلياة الجتماعية 
اأو ال�ضيا�ضية اأو الثقافية مع تو�ضيحها قدر 
املبا�ضرة  الأ�ضباب  عن  والك�ضف  الإمكان 
موقف  اأي  تربير  دون  فيها  تتحكم  التي 

والدفاع عنه.
املحلل  بدور  يقومون  املحللن   وبع�ش 
وال�ضيا�ضي  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ض��ادي 
وال��ث��ق��ايف وحتى  وال��ن��ف�����ض��ي  وال��ع�����ض��ك��ري 
الخت�ضا�ش،  اأه���ل  غ��ي��اب  يف  الريا�ضي 
الوجوه  هذه  روؤي��ة  مّل  امل�ضاهد  اأن  لدرجة 
وب��دون  مبنا�ضبة  ا�ضتنطاقها  يتم  ال��ت��ي 
هذا  اأم��ام  بالغنب  ي�ضعرنا  مما  منا�ضبة، 

العالم املنافق.
اأ�ضكاله  الذي  ال�ضيا�ضي  فالت�ضليل      
وم���ادة  م��ع��ريف  م��و���ض��ع حتليل  وط��رائ��ق��ه 
لكتابات �ضيا�ضية حديثة؛ وهو النهج الذي 
ميار�ضونه  ال�ضيا�ضيون  املحللون  زال  م��ا 
باأكرث اأ�ضكاله تخلًفا وب�ضاعة وتقدمه بدياًل 
احلقيقي  والتغيري  الإ�ضالح  عن  م�ضتدامًا 
يبدو(  )كما  الوحيد  اخليار  منه  وجتعل 
الذي جتده مبتناول اليد للبقاء وال�ضتمرار 
يف التنفذ باإدارة ال�ضلطة احلاكمة؛ وتربير 

ال�ضيا�ضات الفا�ضلة لهم.
يف  والواقعية  الدمياغوجية  فبن      
م�ضتقبل  يتحدد  ال�ضيا�ضي  حتليل اخلطاب 
ال�ضعوب وم�ضريها، وترت�ضم مواقع الأمم 
اأن يقودها هذا التحليل اإىل  والدول، فاإما 
الحتمالت  جميع  على  مفتوحة  مواجهات 

الدمياغوجي  فاخلطاب  املقرر.  ال��دويل  املجتمع  مع  اأو  حميطها  مع  �ضواء  ال�ضلبية، 
قواه  ا�ضتعرا�ش  ويحاول �ضاحبه من خالل  له،  يرتكز على كالم ف�ضفا�ش ل منطق 
وخدمة  النا�ش  وخ��داع  العام  ال��راأي  وا�ضتمالة  اجلمهور  اإغ��راء  الوهمية،  وبطولته 
اأجندته ال�ضيا�ضية التي يتنفذ باإدارتها، فيما اخلطاب الواقعي اأو العقالين يقوم على 
اأفكار  وعلى  �ضياغة حوارية  ويرتكز على  ذاتية،   � �ضخ�ضية  كل م�ضلحة  التجرد من 
بناءة وم�ضوؤولة، وذلك يف حماولة من �ضاحبه لت�ضويب امل�ضارات ال�ضيادية عرب توعية 
ال�ضعب وتنبيهه مما يحاك له من موؤامرات تهدد م�ضتقبله وم�ضالح دولته. ففي غياب 
الفراغ  ملء  حت��اول  التي  الأ�ضوات  تخرج  الأزم��ات،  مع  التعاطي  وماأ�ض�ضة  منهجية 

بتحليلها للمواقف من مرجعيات متحكم فيها من لدن ال�ضلطة.
بطرق  اإمن��ا  ال�ضعوب  عنفوان  يحاكي  اأن��ه  الدمياغوجي  اخلطاب  يف  امل�ضكلة      
باملغالطات  مليئة  عرقية  اأو  ومذهبية  طائفية  اأو  حزبية  اإم��ا  بعقائد  م�ضّبعة  ملتوية 
�ضيا�ضيًا  املثقفة  غري  العقول  بغزو  متخ�ض�ش  انتهازي  خطاب  وهو  واملتناق�ضات، 
وغري  وهمي  "خطر  من  والتخويف  الوجودي  الوتر  على  اللعب  خالل  من  ووطنيًا، 
وارد"، على عك�ش اخلطاب الواقعي املتميز باجلدية وامل�ضوؤولية الوطنية حيال وجودية 
الدولة وا�ضتمراريتها على قاعدة الف�ضل بن التبعية لهذا الزعيم وتلك املرجعية، وبن 
النتماء للهوية الوطنية فقط ل غري، وهو اخلطاب الذي نحتاج اإليه اليوم فل�ضطينيًا، 
والأر����ش  للوطن  النتماء  على  قائمة  �ضاحلة  فل�ضطينية  مواطنة  تكوين  لإع���ادة 
اأو حزب  تنظيم،  اأو زعيم  �ضلطة،  رئي�ش  اأو  لرئي�ش حكومة  تابعة  الفل�ضطينية، وغري 

معن، اأو لأي مرجعية اأخرى، غري مرجعية الوطن الفل�ضطيني والراب الفل�ضطيني.
   اإن جميع املحللن ال�ضيا�ضين؛ مدعوون اليوم ملراجعة خطاباتهم بكّل اأركانها 
كّدرت  اأن  بعد  اإليها؛  الأم��ل  روح  اإع��ادة  يف  ويفلحوا  اجلماهري،  مع  يت�ضاحلوا  حّتى 
�ضياغة  تعيد  وحّتى  بالإحباط  واأ�ضابتها  الّنفو�ش  والقت�ضادّية  الجتماعية  امل�ضاكل 
م�ضاريعها وفق روؤى واقعّية م�ضتندة اإىل امل�ضتجّدات احلا�ضلة على جميع امل�ضتويات، 
ال�ضيا�ضي مراعاة عدة خطوات  يقومون ب�ضناعة اخلطاب  الذين  يفر�ش على  وهذا 

اإجرائية لعل يف مقدمتها:
مبجملها  وال��ت��ي  اجلاهزة"؛  ال�ضيا�ضّية  "الو�ضفات  مراجعة  ���ض��رورة   )1(
الدولتن،  حل  مثل:"  وخمرجاته.  الواقع  على  املتعالية  ال�ضعارات  اإىل  اأق��رب  تبدو 

كونفدرالية، احتاد فيدرايل.
 )2( �ضياغة خطابات بعيدة عن تكري�ش تق�ضيم اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني الواحد؛ 
)3( و�ضع خطط واقعية وجّذابة، من خالل ال�ضعي احلثيث اإىل اإ�ضراك الكفاءات 

العلمية والأكادميية والنقابية يف اتخاذ القرار. 
)4( تكثيف الزيارات امليدانية اإىل خمتلف القرى واملدن واملخيمات الفل�ضطينية، 

بسام علّيان*
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بيان جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية حول 
خطاب الإمام اخلامنئي ل�سباب ال�سعب الفل�سطيني

واللتحام بالقاعدة ال�ضعبية، وعقد لقاءات دورية للت�ضاور 
ب�ضفافية  النقا�ش  طاولة  على  الوطنية  امل�ضكالت  وط��رح 

مطلقة ودون مواربة ؛ 
)5( تكثيف منابر احلوار مع جميع الأطياف ال�ضيا�ضية 
على  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضاحة  م�ضتجدات  لتتدار�ش 

جميع الأ�ضعدة. وعدم ا�ضتثناء اأي اأحد.
كل  ُيح�ضي  ذكرناه؛  ما  اأن  نزعم  ل  –هنا-  واإننا     
الطرائق التي من �ضاأنها اأن جتّود حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي 
يف  و�ضرورية  جوهرية  نراها  نقاط  ولكنها  الفل�ضطيني، 
من  ال�ضيا�ضي  باخلطاب  اخلروج  اأجل  من  الراهن  الوقت 
ومن  الفل�ضطيني،  املواطن  ملها  التي  والنمطية  التمنطق 
ق�ضايا  تالم�ش  لغة  يف  الواقع،  رحاب  اإىل  اخل�ضبية  اللغة 
الأر�ش  على  يقيم  كان  اإذا  الفل�ضطيني؛  للمواطن  الواقع 
الفل�ضطينية اأو يف ال�ض���تات، وعلى هذه اللغة يف اخلطابات 
وامل�ضاكل  للمعوقات  حقيقية  حلول  ايجاد  اإىل  ت�ضعى  اأن 

والق�ضايا العالقة.
الوطني  امل�ضروع  اأزمة  اأن  ندرك جيدًا؛  اأن  وعلينا      
الفل�ضطيني، ل تزال يف اأوجها. فالنخب املم�ضكة بالقرار ل  
تزال ت�ضبح يف بحر عجزها، بل توغل يف التحايل على هذا 
فالقيادة  ومب�ضوؤولية.  بجراأة  مواجهته  عن  عو�ضًا  العجز 
اأفًقا  تقدم  ل  الفل�ضطيني،  بالقرار  املتنفذة  الفل�ضطينية 
اأخ��رى؛  اإىل  مرحلة  من  تتدرج  مبلورة  خطة  ول  �ضيا�ضيًا 
احل�ضار"،  "اأزم���ة  على  �ضماعته  يعلق  الكل  زال  فما 
ف�ضائل  و"اأزمة  ال�ضلطة"،  و"اأزمة  البديل"،  و"اأزمة 
الفل�ضطيني"، وما زالت موؤ�ض�ضات منظمة  العمل الوطني 
اأو�ضلو  اتفاق  على  توقيعها  بعد   – الفل�ضطينية  التحرير 
ال�ضعب  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة  وغ��ري  مهياأة  غ��ري   - امل�����ض��وؤوم 
فقط   – بالإعالن  ذكرناهم  من  كل  ويكتفي  الفل�ضطيني؛ 
لل�ضعب  والوحيد  ال�ضرعي  املمثل  هي  "م.ت.ف.  اأن   –

الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف  تابعنا 
اخلامنئي  علي  القائد  �ضماحة  خطاب  وعمق  باهتمام 
كلمته  وخا�ضة  العاملي،  القد�ش  يوم  )حفظه اهلل(  يف 
التوجيهية الر�ضادية التاأكيدية ل�ضباب فل�ضطن املقاوم 
ل�ضجاعتهم  لهم  وحتيته  الفل�ضطينية،  الأر�����ش  يف 
بناء  ه�ضا�ضة  ف�ضح  يف  املركزي  ودوره��م  واإقدامهم، 
جمتمع العدو ال�ضهيوين وجي�ضه على وجه اخل�ضو�ش 
هذا  ووظيفة  معادلة  تغيري  املقاومة  ا�ضتطاعت  وكيف 
يوؤذن  ما  وهذا  دفاعية،  وظيفة  اإىل  الهجومية  اجلي�ش 
اأدعياء  على  القائد  �ضماحة  وعاب  الكيان،  بزوال هذا 
يجري من  ما  الن�ضان جتاهلهم  وحقوق  الدميقراطية 
يف  طويلة  عقود  منذ  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  فظائع 
اأوكرانيا  حول  �ضجيجاً   الدنيا  ميالأونه  ال��ذي  الوقت 
ا�ضتمرار  �ضرورة  على  �ضماحته  اأّك��د  الو�ضوح  وبنف�ش 
والقد�ش،  جنن  يف  ال�ضهيوين  ال��ع��دو  م��ع  ال�ضتباك 
اأن  اإىل  الفل�ضطينية  اللجوء  وخميمات  ال���48  اأرا�ضي 
اأرا�ضي  �ضرب من  وكل  ويافا  القد�ش وحيفا  يتم حترير 

مبهمة  اللتزام  اأن  على  توؤكد  احلقيقة  فيما  ..!!!؟  الفل�ضطيني" 
املقاومة والثورة؛ والتحرر واحلرية لل�ضعب الفل�ضطيني اأينما وجد، 
اأو النحراف الذي يطال موؤ�ض�ضات  اأن تتم�ضك بنقد الف�ضاد  ل بّد 
م.ت.ف. بهدف املراجعة واإعادة ت�ضويب امل�ضار. فقد طالت هذا 
اجل�ضم الفل�ضطيني الوطني الأعلى، )م. ت. ف.(، اأمرا�ضًا كثرية 

وب�ضورة مبكرة.
    وبغ�ش النظر عن نوايا القيادة الفل�ضطينية املتنفذة، التي 
تو�ضلت اإىل اتفاق “اأو�ضلو” من وراء املوؤ�ض�ضات التمثيلية للمنظمة. 
الوطني  الن�ضال  مل�ضروع  كبرية  �ضربة  وج��ه  الت��ف��اق  ه��ذا  ف��اإن 
ماأ�ض�ضة  مبثابة  اأنه  الوقت  مرور  مع  وتبّن  والتحرري.  الفل�ضطيني 
كر�ش  التفاق  هذا  "اأو�ضلو"؛  ف��  الكولونيايل.  الأبارتهايد  لنظام 
جتزئة الق�ضية الفل�ضطينية، جغرافيًا ودميوغرافيًا، وجرى جترمي 
يتوقف  مل  التفاق  واأن  "اإرهابًا".  باعتباره  الفل�ضطيني  الن�ضال 
طال  بل  تكتيكية،  م�ضاومات  من  اأحياًنا  تطلبه  وما  ال�ضيا�ضة  عند 
التفاق،  هذا  خطورة  ورغم  والهوية..؛  واحلقوق  والتاريخ  الراث 
فما ذكرناه كان اأخطر ما يف التفاق؛ فقد ُمنعت ال�ضلطة من كتابة 
“الوطني” اأو “الوطنية”، وحتى بعد العراف الدويل ب�� "دولة 
فل�ضطن" كدولة؛ ما تزال يكتب على املوؤ�ض�ضات الر�ضمية والوثائق 
الر�ضمية “ال�ضلطة الفل�ضطينية”؛ بناء على اتفاق او�ضلو، ول ذكر 

لكلمة وطني اأو وطنية اأو دولة فل�ضطينية …!!!؟.
   ول�ضنوات بعد اأو�ضلو )ما يقارب الثالثن عاما(، ظن العامل 
اأن الق�ضية الفل�ضطينية يف طريقها اإىل احلل، يف حن كان يجري 
اأكد  مما  ال�ضتيطان؛  ويتوا�ضل  وتفا�ضيل  ملفات  اإىل  تفكيكها 
ال�ضيء.  التفاق  بهذا  التم�ضك  موا�ضلة  جدوى  عدم  للفل�ضطينين 
دول  نحو  الحتالل  حكومة  اأم��ام  الطريق  فتح  "اأو�ض�لو"  اأن  كما 
ال�ضرائيلي  الحتالل  حكومة  فبداأت  معها؛  عالقات  لها  تكن  مل 
تتوغل داخل حدود الوطن العربي فيما عرف ب�� "التطبيع العربي 
يف  وخطريًا  هامًا  ا�ضراتيجيًا  تغريًا  �ضكل  الذي  الإ�ضرائيلي"،   –
الحتالل  ل�ضالح  واإجن��از  قوة  نقطة  اعترب  اإذ  العربية،  املنطقة 
موقف  اأ�ضعف  العربي  التطبيع  ف���اإن  املقابل  ويف  ال�ضرائيلي؛ 

العربية  ال���دول  اأك��رث  تخلي  و�ضط  الفل�ضطينية  الق�ضية 
تاأثريًا يف املنطقة عن دعمها للق�ضية الفل�ضطينية ولل�ضعب 
الفل�ضطيني،  كما اأن حركة الت�ضامن العاملية تراجعت، فلم 
كدولة  "اإ�ضرائيل"  ملوا�ضلة احلملة �ضد  لديها مربر  يعد 
املتنفذون  يرتبط  حن  يف  الفل�ضطينية،  لالأرا�ضي  حمتلة 

بالقرار الفل�ضطيني اأنف�ضهم باتفاق معها.
 من هنا عمل هذا اخلطاب؛ على تغييب الفل�ضطيني 
الثائر الفدائي املقاوم، ال�ضاعي اإىل التحرر من الحتالل 
مع  يت�ضالح  ال��ذي  الفل�ضطيني  حمله  ليحل  وج��رائ��م��ه، 
على  املفر�ش  م��ن  ك��ان  باخلديعة.   �ضعور  وه��و  املحتل؛ 
الت�ضحيات  على  يركز  يظل  اأن  الفل�ضطيني؛  اخل��ط��اب 
من  ق���رن  خ���الل  فل�ضطن  �ضعب  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اجل�����ض��ام 
الرباق 1929وثورة  ثورة  اأن يركز على  الزمن، وكان عليه 
 ،1948 معركة  يف  �ضعبنا  وت�ضحيات   ،1936 الق�ضامين 
اآذار   21( ال��ك��رام��ة  معركة  يف  �ضعبنا  ت�ضحيات  واإىل 
اآذار 1976(،  واخل�ضائر غري  الأر�ش )30  1968(،وي��وم 
الفل�ضطينية  الوطنية  النتفا�ضة  اأحلقتها  التي  امل�ضبوقة 
"انتفا�ضة احلجارة"1987 ، التي اأدت اإىل قلب املعادلة، 
وانتفا�ضة الأق�ضى )2000(، والعمليات الفدائية الأخرية 
وكل  ال�ضرائيلي؛  بالأمن  ي�ضمى  ما  زعزعت  التي   2022
عدم  الفل�ضطيني  الوعي  يف  جت�ضد  التي  املقاومة  اأ�ضكال 
منه،  التخل�ش  و�ضروة  ال�ضهيوين  الكيان  وج��ود  �ضرعية 
عرب مراكمة عمليات حتفر يف الوعي اجلماعي الإ�ضرائيلي 
�ضعورًا بفقدان الأمن، وتكر�ش يف اأذهان امل�ضتوطنن عدم 
جدوى املراهنة على م�ضاحة ت�ضكل بيئة اآمنة ميكن اللجوء 
اإليها بدياًل لأوطانهم الأ�ضلية.  والكثري الكثري من املعارك 
وعمليات املقاومة الوطنية الفل�ضطينية التي اأكدت " دائما 
-  على مت�ضك الفل�ضطينين باملقاومة ومب�ضروعهم الوطني 

الفل�ضطيني
كاتب �صيا�صي  وباحث اجتماعي   •

ب��دور  �ضماحته  واأ���ض��اد  املُغَت�ضبة  فل�ضطن 
للق�ضية  احلامي  ال��درع  باعتبارهم  ال�ضباب 
الفل�ضطينية واملدافع الأ�ضا�ش عن الثورة، واأكد 
الفل�ضطيني  لل�ضباب  البطويل  الدفاع  اأن  على 
عن امل�ضجد الأق�ضى، واملناورات الع�ضكرية يف 
قطاع غزة كلها ُت�ضري اإىل اأن فل�ضطن باأجمعها 
لل�ضعب  ل��ل��م��ق��اوم��ة  م�����ض��رح  اإىل  ت��ب��دل��ت  ق��د 
اأ�ضبح عاجزًا خائرًا  الفل�ضطيني، واأن الكيان 
اأمام مواجهة هذا ال�ضعب رغم القتل والهدم 
والأ�ضر   اإننا يف جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية 
الإيرانية نرى يف كلمة �ضماحة القائد برناجمًا 
اللتفاف  اجلميع  من  ي�ضتدعي  والأم��ل  للعمل 
ملوا�ضلة  ال��واق��ع  اأر�����ش  يف  وحتقيقه  ح��ول��ه 
ال�ضبيل  هو  فهذا  ال�ضاملة،  املواجهة  وت�ضعيد 
التاآمر  م�ضاريع  وا���ض��ق��اط  للحرية  ال��وح��ي��د 
مزبلة  يف  والقائها  كاذبة  وت�ضوية  تطبيع  من 
ا ونحن نعتز مبوقف �ضماحة القائد  التاريخ اإننَّ

والوعد  العهد  عل  باقن  ا  اأننَّ على  نوؤكد  املبدئي 
من  �ضرب  كل  فوق  املقاومة  راي��ات  ترفرف  حتى 
ار�ضنا املباركة يف فل�ضطن كل فل�ضطن وجندد 
الثقة املطلقة بالدور الإيراين يف معركة الوجود 

مع هذا الكيان املجرم 
لالإ�ضالم  ذخ��رًا  القائد  �ضماحة  اهلل  حفظ 

وامل�ضلمن
جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية  
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 اإ�صرائيل"
74 عامًا على النكبة الفل�صطينية واإن�صاء"

    مّر 74 عامًا على نكبة الفل�ضطينين 
واإن�����ض��اء   ،  )2022-  1948( ال���ك���ربى 
من  الأك���رب  الق�ضم  على  "اإ�ضرائيل" 
الوقت  ويف  التاريخية؛  فل�ضطن  م�ضاحة 
الذي حتيي فيه" اإ�ضرائيل "الذكرى، 
بن  ل��دي��ف��ي��د  ���ض��ه��رية  ع��ب��ارة  ن�ضتح�ضر 
اإ�ضرائيلي  وزراء  رئي�ش  اأول  غ��وري��ون، 
ب�”اأن الو�ضع يف فل�ضطن �ضي�ضوى بالقوة 
احل��رك��ة  اخ��ت��زل��ت  ح��ي��ث  الع�ضكرية” 
اأهم  خاللها  من  واإ�ضرائيل  ال�ضهيونية 
امل��ن��ط��ل��ق��ات ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة لح��ت��الل 
املطاف. نهاية  يف  وتهويدها  فل�ضطن، 
ف��ك��ان��ت امل���ج���ازر امل��ن��ظ��م��ة م��ن قبل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال�����ض��ه��ي��ون��ي��ة واجل��ي�����ش 
الإ�ضرائيلي �ضد اأهايل القرى الفل�ضطينية، 
ال�ضهيونية  ل��ل��ت��وج��ه��ات  ع���ن���وان  اأب�����رز 
عدد  اأك��رب  حمل  اأج��ل  من  والإ�ضرائيلية، 
ممكن من الفل�ضطينين على الرحيل عن 
بغر�ش  مكانهم،  اليهود  واإح��الل  اأر�ضهم 
الق�ضرية. التهويدية  الدميوغرافيا  فر�ش 
م���������ق���������دم���������ات ال�������ط�������رد
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون غري 
وغري  الإط����الق  على  للحرب  م�ضتعدين 
دفاعي،  و�ضع  ويف  الغالب،  يف  م�ضلحن 
والأرغ����ون  “الهاغانا  ع�ضابات  �ضنت 
و�ضترين” ال�ضهيونية ، �ضربات هجومية 
امل��دن  يف  ال��ع��رب  امل��دن��ي��ن  ���ض��د  من�ضقة 
ويافا،  والقد�ش  حيفا  ال��ث��الث،  الرئي�ضة 
فتمت  الفل�ضطيني.  ال��ري��ف  يف  وك��ذل��ك 
املنازل،  تدمري  وح��دث  املنظمة  امل��ج��ازر 
الرحيل. على  الفل�ضطينين  العرب  حلمل 
ب���������������������دء امل�������������ج�������������ازر
بل   1948 ع����ام  امل���ج���ازر  ت���ب���داأ  مل 
ب�����داأت ق��ب��ل��ه��ا، ف��ف��ي ل��ي��ل��ة 15 مت����وز /

ل��ل��ه��اغ��ان��ا  ق����وة  دخ���ل���ت   ،1947 ي��ول��ي��و 
ر�ضيد  ميلكه  ال���ذي  احلم�ضيات  ب�ضتان 
اأب���و ل���نب، وي��ق��ع ب��ن ي��اف��ا وب��ي��ت��اح تكفا.
اأ�ضخا�ش  �ضبعة  م��ن  عائلة  وك��ان��ت 
اآخرين  عمال  وت�ضعة  منزلها  داخل  نائمة 
املهاجمة  القوة  وو�ضعت  خارجه.  نائمن 
فقتلت  ال��ن��ار،  واأط��ل��ق��ت  نا�ضفة،  ع��ب��وات 
الثالث. وبناتها  ام��راأة  بينهم  عربيا   11
 ،1947 /���ض��ب��ت��م��رب  اي���ل���ول   29 ويف 
ه��اج��م��ت ال��ه��اغ��ان��ا اأي�����ض��ا، ���ض��وق حيفا 
فدمرت متجر اأحمد دياب اجللني بعبوات 
نا�ضفة، ويف 12 كانون اأول /دي�ضمرب 1947، 
دخلت قوة من “الأرغون” ترتدي بدلت 
ع�ضكرية بريطانية، بلدة الطرية يف ق�ضاء 

القرى  اإىل  ح��دث  م��ا  اأخ��ب��ار  معهم  حاملن 
القريبة، حتى ينت�ضر الرعب يف قلوب الأهايل.

وتوجت املجازر ال�ضهيونية بقتل الو�ضيط 
ال�����دويل ال�����ض��وي��دي ال��ك��ون��ت ب����رن����ادوت يف 
اأيلول/�ضبتمرب 1948، على يد  القد�ش يف 18 
الع�ضابات ال�ضهيونية، وكان من بينها رئي�ش 
حّمل  بعدما  �ضامري،  اإ�ضحاق  الأ�ضبق  ال��وزراء 
الو�ضيط الدويل يف تقريره اإىل اجلمعية العامة 
بروز  م�ضوؤولية  "اإ�ضرائيل"  املتحدة  لالأمم 
ت�ضوية ل ميكن  اأي  اأن  واأكد  ق�ضية الالجئن. 
اأن تنجح دون عودتهم اإىل ديارهم. وبناًء على 
القرار  على  العامة  اجلمعية  �ضوتت  تقريره، 
اأول / دي�ضمرب 1948. 194 بتاريخ 11 كانون 
ال�ضهيونية  امل��ج��ازر  اأدت  ع��ام  وب�ضكل 
الق�ضري لنحو 61 يف  التهجري  اإىل  يف ما بعد 
عامي  خالل  العرب  فل�ضطن  �ضكان  من  املئة 
يف   25 تهجري  �ضبب  كان  فقد  و1949.   1948
يعود  عربية  قرية   532 نحو  �ضكان  من  املئة 
اإىل الطرد املبا�ضر، اإثر املجازر التي ترتكبها 
يف   55 ُه��ّج��َر  ح��ن  يف  ال�ضهيونية،  ال��ق��وات 
منها  دمر  التي  القرى،  تلك  �ضكان  من  املئة 
كما  عليها،  ع�ضكري  هجوم  بعد  قرية،   400
العرب  ال��ق��رى  �ضكان  م��ن  املئة  يف   10 ُه��ّج��َر 
الهجرة  اأن  اأي  ع�ضكري.  هجوم  وط��اأة  حتت 
ال��ع�����ض��ك��ري �ضملت  ال�����ض��غ��ط  ال��ع��رب��ي��ة حت��ت 
حن  يف  ال��ع��رب،  املهجرين  م��ن  املئة  يف   89
الإيحاء  اأو  النف�ضية  وطاأة احلرب  ُهّجَر حتت 
ل���الأه���ايل ب��ه��ج��وم ق����ادم ن��ح��و 10 يف امل��ئ��ة.
امل�������������ص������ج������د الأق���������������ص�������ى

وتدمري  ال�ضهيونية  املجازر  تتوقف  ومل 
 1967 ع��ام  فخالل   ،1948 ع��ام  بعد  املنازل 
هجر اجلي�ش الإ�ضرائيلي 460 األف فل�ضطيني 
من ال�ضفة وقطاع غزة واأ�ضبحوا نازحن خارج 

حيفا، وقتلت 12 عربيا وجرحت �ضتة اآخرين.
وبعد يوم من هذه املجزرة األقت ع�ضابة 
“الأرغون” قنابل على جتمعات عربية عند 
من  اأرب��ع��ة  فقتلت  ال��ق��د���ش،  يف  العمود  ب��اب 
العرب، ويف اليوم نف�ضه هاجمت تلك الع�ضابة 
يف  يافا،  مدينة  يف  عربيا  مقهى  ال�ضهيونية 
العرب. من  �ضتة  وقتلت  ج��ورج،  امللك  �ضارع 
يف  ا�ضت�ضهد  اإح�ضائية  لأرق����ام  وت��ب��ع��ًا 
امل��دن  جميع  يف  الأول/دي�����ض��م��رب  ك��ان��ون   13
ال�ضهيونية  امل���ج���ازر  ج����راء  الفل�ضطينية 
الع�ضابات  وتابعت  مدنيا عربيا،   21 املنظمة 
ال�ضهيونية جمازرها املنظمة يف القرى واملدن 
الأك��رب  امل��ج��زرة  لكن  املختلفة.  الفل�ضطينية 
كانت يف 30 كانون الأول/دي�ضمرب 1947، حن 
رمت جماعة من “الأرغون” �ضفيحتي حليب 
حتويان قنابل على جمموعة من نحو مئة عامل 
اأمام م�ضفاة النفط  فل�ضطيني، كانوا واقفن 
يف  وقتل  للعمل،  اأ�ضمائهم  لت�ضجيل  حيفا  يف 
الهجوم �ضتة من العرب وجرح 46 اآخرون، ويف 
ال�ضتباكات داخل امل�ضفاة قتل العرب دفاعا 
اآخرين.  48 وجرحوا  يهوديا   41 النف�ش  عن 
ح���������ق���������ائ���������ق ��������ص�������ادم�������ة
اأثناء  ال�ضهيونية  الع�ضابات  ارتكبت 
ف�����رة الح����ت����الل ال���ربي���ط���اين ل��ف��ل�����ض��ط��ن 
مذبحة   13 ارت��ك��ب��ت  ح��ن  يف  م��ذب��ح��ة،   12
ب���ع���ده���ا، ����ض���د ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن ال���ع���زل.

وتابعت هذه الع�ضابات جمازرها وتدمري 
املنازل، وال�ضغط على الفل�ضطينين يف القرى 
الفرة  خالل  خ�ضو�ضا  الفل�ضطينية،  وامل��دن 
من كانون ثاين/يناير 1948 وحتى اأيار/مايو 
يتم من ثالث  الهجوم  وكان  ذات��ه،  العام  من 
كمنفذ  الرابعة  اجلهة  ترك  حن  يف  جهات، 
وحيد لفرار الفل�ضطينين الناجن من املجازر، 

نبيل السهلي*

املنظمة،  جمازرها  �ضياق  ويف  دي��اره��م. 
مروعة  جم��زرة  "اإ�ضرائيل"  ارتكبت 
 ،1990 ع��ام  الأق�ضى  امل�ضجد  �ضاحة  يف 
فل�ضطينيا،  ع�ضر  ثالثة  �ضحيتها  ذه��ب 
كما ارتكب م�ضتوطن �ضهيوين مدفوع من 
احلرم  يف  جمزرة  الإ�ضرائيلية،  الأحزاب 
 1993 عام  �ضحيتها  ذهب  الإبراهيمي، 
العزل. املدنين  فل�ضطينيا من  �ضتن  نحو 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  امل����ج����ازر  ت��ك��ن  ومل 
ذلك  تعدت  ب��ل  فل�ضطن،  يف  حم�ضورة 
من  وك��ان  الأخ��رى،  العربية  املناطق  اإىل 
اأهم ف�ضولها ق�ضف الطريان الإ�ضرائيلي 
نتيجة  وا�ضت�ضهد  لبنان  جنوب  قانا  لبلدة 
ذل���ك ن��ح��و م��ئ��ة م��ن ال��ن�����ض��اء وال�����ض��ي��وخ 
ل��ق��وات  م��ق��ر  يف  اللبنانين،  والأط���ف���ال 
اللبناين.  اجلنوب  يف  الدولية  ال��ط��وارئ 
“املو�ضاد”  ارت��ك��ب  ذل���ك  ع��ن  ف�����ض��ال 
فل�ضطن  داخ��ل  عدة  جم��ازر  الإ�ضرائيلي 
وخارجها، اإ�ضافة اإىل الغتيالت املنظمة 
يف  ومثقفيها  فل�ضطن  �ضفراء  من  للعديد 
الغتيالت  ف�ضول  تتوقف  ومل  اخل���ارج، 
واملجازر ال�ضهيونية والإ�ضرائيلية، فخالل 
ا�ضتخدمت   ،)2022  –  1948( الفرة 
اإ���ض��رائ��ي��ل امل���ج���ازر ك������اأدوات اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
م�ضكلة  اأن  خا�ضة  البقاء،  على  للحفاظ 
الأمن الإ�ضرائيلي كانت، ول تزال، ال�ضغل 
اإ�ضرائيل،  يف  القرار  لأ�ضحاب  ال�ضاغل 
واإقليمية  دول��ي��ة  ظ���روف  يف  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ا�ضتثنائية على ح�ضاب ال�ضعب الفل�ضطيني 
وب���دع���م غ���رب���ي ع��ل��ى جميع  واأر�����ض����ه، 
واملالية. وال�ضيا�ضية  الع�ضكرية  امل�ضتويات 

*كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا
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      بعد 74 عامًا على نكبة فل�ضطن عام 1948، ل يزال 
القائمة  الإ�ضرائيلية  الرواية  مواجهة  يف  ثابتًا  الفل�ضطيني 
اإبادة  على جملة من الدعاءات املزّيفة وامل��زّورة. هي حرب 
ال�ضهيوين، واجتمعت فيها خرية  بها قوات الحتالل  قامت 
وتدخل  وال�ضترين،  والأرغ���ون  الهاغانا  ع�ضابات  ِخ��ربات 
منظمة الإيت�ضل اليهودية، ودعم ومد جي�ش الحتالل باأحدث 
الأ�ضلحة الع�ضكرية يف العامل لتهجري �ضعب فل�ضطن، واإعطاء 
لتنفيذ  فيها،  وجتميعهم  بلفور  وع��د  ح�ضب  لليهود  الأر���ش 
ال�ضرق  منطقة  على  لال�ضتيالء  العاملية،  ال�ضهيونية  خطة 
وال�ضيطرة  "اإ�ضرائيل"،  ا�ضمها  فيها  قاعدة  وزرع  الأو�ضط 
ال�ضعب  لهذا  والقتل  التهجري  فكان  بفل�ضطن،  ب��دءًا  عليها 
العامل  دول  جميع  من  مكانه  اليهودي  ال�ضعب  وزرع  لإلغائه، 
بلفور  لوعد  تنفيذًا  اأر���ض��ه��م،  م��ن  الفل�ضطينين  واإخ����راج 
�ضعٌب  وُقهر  �ضعب"،  بال  "اأر���ش  باأنها  للعامل  ونظريتهم 
م��ن على وجه  ُم�ضحت  اأو  ق��رى  وُدّم���رت  ع��ائ��الت  ��ّردت  و���ضُ
�ضهداوؤها  تعاىل  والتي  اأبنائها  دماء  مع  ُخلطت  التي  الأر�ش 
فيها  لتحيا  ال�ضتات،  اإىل  ح�ضارة  وتبعرثت  ال�ضماء،  اإىل 
ويقاتل.  يقاوم  �ضعبنا  ويبقى  والأبارتهايد  العن�ضرية  دولة 
يقم  مل  غوريون  بن  لأّن  باخلطاأ،  هنا  ُت��وج��دون  )اأنتم 
ما  ه��ذا   ،)1948 ع��ام  يف  برميكم  يقم  ومل  العمل  باإنهاء 
قاله ع�ضو الكني�ضت بت�ضئيل �ضموترييت�ش لأع�ضاء الكني�ضت 
العرب اأثناء النقا�ش باأحد جل�ضاته وكاأّن البالد كانت فارغة 
هناك عندما جاء اإليها يهود ال�ضتات، وكاأّنهم يعيدون جتربة 
ع�ضر  فاحتة  الب�ضعة  الإب���ادة  ع��ن  كولومبو�ش  كري�ضتوف 
الإبادات والعبودية والنهب واخلراب التي قامت على اأ�ضا�ضها 
احلديث. ال��ع��امل  اأ�ضا�ضها  على  وت�ضّكل  الغربية  الهيمنة 
بعد قتل ُقرى كاملة ودفن اأهلها مبدافن جماعية وهدم 
البيوت وت�ضريد العائالت وتخريب املزارع وترحيل املواطنن 
وترهيبهم وتهجري اآلف الفل�ضطينين من بيوتهم اإىل املنايف 
وبقاء ق�ضم منهم على اأر�ضهم اأر�ش الوطن يف القرى والبلدان 
املجاورة التي �ضمدت على الرغم من حرب التطهري العرقي، 
ويطلق عليهم "املهجرون يف اأر�ضهم"، حيث بقي ما ل يزيد 
عن /180/ األف فل�ضطيني كانوا �ضوكة يف حلق الحتالل ثم 
حتولوا اإىل دليل حي باٍق �ضاهٍد على جرائم النكبة ال�ضوداء.

تلك النكبة احلّية فينا دائمًا والتي دّمرت /531/ قرية 
واأخ�ضعت  بلدة   /774/ على  ال�ضهاينة  �ضيطرة  وفر�ضت 
الفل�ضطينيون  ي��ح��ول  ال��ع��ن�����ض��ري��ة.  ق��وان��ن  اإىل  �ضكانها 
يف ال���داخ���ل امل��وع��د ال�����ض��ن��وي ل��ق��ي��ام "دول����ة اإ���ض��رائ��ي��ل" 
واإع���ادة   ال��رواي��ة  اإب��ق��اء  لري�ّضخوا  النكبة  ي��وم  اعتباره  اإىل 
حرب  باأّنها  الأ�ضلي  وبعدها  احلقيقي  جلوهرها  ف�ضولها 
اأو  حموه  ميكن  ل  اإح��اليل  وا�ضتعمار  وترحيل  وط��رد  تطهري 
تبحث  جزئية  واتفاقات  دبلوما�ضية  بعبارات  نتائجه  م�ضح 
ال��ذاك��رة  وع��ل��ى  ال��ت��اري��خ  على  تتحايل  �ضحرية  ح��ل��ول  ع��ن 
اجلزئية  العودة  اأو  املايل  التعوي�ش  اأ�ضا�ش  على  ب�ضياغات 
الوطن. داخ��ل  والالجئن  املهّجرين  وتتجاهل  ي��ري��د،  مل��ن 

لقد �ضّكلت خميمات اللجوء هاج�ضًا كبريًا لكيان الحتالل 
اخلطط  اأُع����ّدت  ل��ذل��ك  امل�ضتمر،  ال�����ض��راع  �ضنوات  ط���وال 
تواجدهم  اأماكن  يف  الالجئن  وتذويب  لت�ضفيتها  وامل�ضاريع 
لأّن  الإ�ضرائيلي،  املخطط  ح�ضب  الغوث  وكالة  دور  واإنهاء 
عقلية الحتالل تعتقد باأّنه عندما تتح�ّضن اأو�ضاع املخيمات 
غري  الفل�ضطينيون  الالجئون  �ضي�ضبح  الأون��روا  دور  واإلغاء 

�صمود الفل�صطيني يف اأر�صه 
ُي�صقط "الرواية الإ�صرائيلية" الكاذبة

ُمطالبن بالعودة وُتفر�ش عليهم الدولة التي يقيمون فيها 
ومنبت جذورهم  ديارهم  اإىل  لأّن عودتهم  دائمة  مواطنة 
لإقامة  ي�ضعى  الذي  ال�ضهيوين  الكيان  م�ضلحة  يف  لي�ضت 
بالتاأثري  املتعاقبة  حكوماتها  ت�ضعى  والتي  يهودية  دول��ة 
تراهن  لذلك   . القرار /194/  باإلغاء  املتحدة  الأمم  على 
الإدارات الأمريكية واللوبي ال�ضهيوين املتنفذ بالكونغر�ش 
ُيقّدم لالأمم املتحدة لإلغاء  الأمريكي لبلورة م�ضروع قرار 
مع  بالتزامن  وتفكيكها  منابعها  وجتفيف  الأون��روا،  وجود 
الدويل  املجتمع  على  ال�ضغط  لإع��ادة  دعائية  حملة  �ضهر 
.1948 عام  فل�ضطن  غ��ادر  باأّنه  الالجئ  تعريف  لإع��ادة 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  ق�ضية  خالله  ومن  املخيم  ُيعترب 
وخا�ضة  الطرفن  لكال  خطرية  �ضيا�ضية  ورقة  والالجئن 
بعد مزاعم الحتالل اأّن الأونروا ُت�ضتغل لالإرهاب بدعمها 
م��دار���ش  اإظ��ه��ار  ح��اول��وا  اأن  بعد  وال��الج��ئ��ن  للمخيمات 
املخيمات  واأّن  اأ�ضلحة  خم��ازن  اإىل  حتولت  باأنها  غ��ّزة 
الفل�ضطينية حتّولت اإىل بوؤر لت�ضدير العنف، ولكن ال�ضعب 
اأّنهم  القد�ش  هّبة  جمريات  خالل  من  اأثبت  الفل�ضطيني 
العربية وفل�ضطن  البلدان  العالقة بن  اأكرث يقظة لأهمية 
لها  لي�ش  احلقيقية  امل��خ��اوف  اأن  يقن  لديهم  واأ���ض��ب��ح 
وخمططاتها  الح��ت��الل  دول��ة  جت��اه  هي  بل  بينهم،  مكان 
ال���ت���ي ت�����ض��ت��ه��دف ل��ي�����ش ف��ق��ط امل��خ��ي��م��ات وال��الج��ئ��ن 
املنطقة. الفل�ضطينية ثم عموم  الق�ضية  بل  الفل�ضطينين، 
اأّنه ميكن اأن متحو بالأ�ضجار  يف البداية كان التفكري 
تدمريها  بعد  قرية   /418/ مُتحى  وه��ل  �ضعب،  ذك��رى 
قتالنا  نن�ضى  اأن  ميكن  هل  فيها.  من  وقتل  اأهلها  وتهجري 
اجلرح  اإّن  واأطفالنا؟  ون�ضائنا  و�ضبابنا  و�ضيبنا  و�ضهداءنا 
املغّطى لن يلتئم اأبدًا، هل ُيقمع �ضعبنا بقانون، هل ُين�ضى 
لكارثته،  تخليد  لوحة  كل  وعيه وحُتظر  يلغى  وبالقوة  اأمله، 
الأطفال  قتلوا  فقد  اأفعالهم  فوق  يرفرف  اأ�ضودًا  علمًا  اإّن 
املالين  حياة  وحولوا  امل��زارع  وحرقوا  الرجال  واأع��دم��وا 
اإىل كابو�ش، ولكن �ضتبقى معركة ال�ضراع الطويل املحتدم 
مع الكيان ال�ضهيوين م�ضتمرة دون توقف. وت�ضكل الرواية 
الفل�ضطينية الأ�ضا�ش ونقطة الرتكاز ال�ضراتيجي يف هذا 
ال�ضراع، يف ظل ما عمد ويعمد اإليه هذا الكيان الغا�ضب 
الفل�ضطينية،  الأر����ش  ف��وق  �ضيء  لكل  ممنهج  تغيري  من 
وحتريف  وم��زروع��ات��ن��ا  تراثنا  �ضرقة  حم��اول��ة  فيها  مب��ا 

امل��دن  وع��ربن��ة  التعليم  مناهج  وتغيري  ال�ضعبية  اأم��ث��ال��ن��ا 
العن�ضرية،  القوانن  القد�ش و�ضن  وال�ضوارع وتهويد  والقرى 
لل�ضعب  القومية  )قانون  الأول  العن�ضرية  قانون  مّثل  والذي 
اللغة  اأخ��رج  ال��ذي  القوانن  تلك  يف  الهرم  راأ���ش  اليهودي( 
اللغة  جانب  اإىل  ر�ضمية  كلغة  فيها  ال��ت��داول  م��ن  العربية 
تاأريخ كاذب وق�ض�ش  وزاد �ضباطهم على هذا يف  العربية، 
خياناتهم  لتغطية  التاريخية  فل�ضطن  اح��ت��الل  يف  موؤّلفة 
 1948 حرب  اأثناء  اأخ��رى  ل��دوٍل  والدبابات  الأ�ضلحة  بيع  يف 
وا�ضراك دول عظمى باإمكانيات كربى وامل�ضاهمة بالأ�ضلحة 
يف  املكوكية  واجل���ولت  واخل���ربات  وال�ضباط  وال��ط��ائ��رات 
وفرن�ضا  بريطانيا  فكانت  احل��رب،  ه��ذه  لدعم  العامل  دول 
اخلربات  وتقّدم  املتطّور  ال�ضالح  لهم  تبيع  واأمريكا  ورو�ضيا 
املعركة.  النت�ضار يف هذه  من  الإ�ضرائيلين  لتمكن  املميزة 
"مل  فيها:  قال  اإ�ضرائيل  من  مهاجر  من  �ضهادة  وهذه 
النفجارات  م��ن  اأع���وام  ا�ضتغرقتني  لقد  هينًا  الأم���ر  يكن 
يف  لكنني  والقلق  امل��ج��ادلت  من  والآلم  والأح���زان  والقتل 
اأفتح املذياع فيها  اأجدهم يف كل مرة  اأن  النهاية �ضئمت من 
جنائز،  عن  م��وت  عن  دم��اء،  عن  انفجارات  عن  يتحّدثون 
هذا  اعترب  ول  بذلك  فخورًا  ول�ضت  �ضراحًة،  الواقع  هو  ها 
تبقوا  اأن  تقولوا يل عليكم  اأن  امل�ضتحيل  �ضعارًا يل ولكن من 
هنا ما دام من امل�ضتحيل اأن ت�ضمنوا اإحيائي، وعائلتي اأريد 
كل  يف  ولنعرف  ال�ضعادة،  من  ممكن  قدر  اأكرب  اأمنحها  اأن 
وهذا  اأمننا  �ضمان  يف  ينجحوا  مل  املا�ضية  ال�ضنوات  ه��ذه 
)يوزي  معه  اأك��ل  وقد  الأق�ضى،  انتفا�ضة  بعد  رحيلي  �ضبب 
حتققت  قد  الأوه��ام  هذه  كل  اأّن  "فلنتخّيل  وقال:  نربمان( 
كل  و���ض��ادرت  الإره��اب��ي��ن  ك��ل  على  قب�ضت  حكومتهم  واأن 
اأحدنا  ي�ضك  هل  ال�ضالح،  م�ضانع  كل  وحّطمتم  الأ�ضلحة 
باأّن م�ضانع اأخرى �ضتنتج املزيد ممن الأ�ضلحة؟ هل �ضينفذ 
بهم". اأث��ق  ل  اأن��ا  ل،  غ��زة،  وم��ن  نابل�ش  م��ن  النتحارين 
وعن العراف بالهزمية يقول )يوزي اأملينزي( يف احللبة 
الثقيل  ال��وزن  بطل  والآخ��ر  الري�ضة  وزن  اأحدهما  مالكمان 
ويتوّقع اجلميع اأن يقوم البطل بال�ضربة القا�ضية على هزمية 
الهزيل، ولكن ل يزال خفيف الري�ضة �ضامدًا واقفًا يقاتل، مما 
يعني اأن الرابح احلقيقي ل بال�ضربة القا�ضية ول بالنقاط، 
ي�ضت�ضلم.  ومل  ال�ضراع  يف  م�ضتمرًا  ي��زال  ل  اأّن��ه  ملجرد  اإمّن��ا 
واإجابتنا لكل جندي اإ�ضرائيلي ولي�ش لعامو�ش فقط، ما 
وحراك  العودة يف غزة  م�ضريات  ودليلنا  حّية  ق�ضيتنا  زالت 
وبقاء  وغريها،  والنقب  والّلد  القد�ش  يف    48 ال�  فل�ضطينيي 
لأّن  الداخل،  يف  اإخوتهم  درب  على  املهجر  يف  الفل�ضطينين 
عامًا   /74/ وبعد  ح��دود،  �ضراع  ل  وج��ود  �ضراع  �ضراعنا 
اإىل  بحرها  من  التاريخية  باأر�ضه  يتم�ّضك  �ضعبنا  ي��زال  ل 
نهرها وحقه بالعودة لن ميوت ولن يتقادم بالزمن لأّنه حق 
على  ننت�ضر  مل  اأّن��ن��ا  ف�ضحيح  وتاريخي،  وق��ان��وين  �ضرعي 
والدليل  م�ضتمر  وال�ضراع  علينا  ينت�ضر  مل  ولكنه  العدو 
يف  ماآربهم  وحتقيق  لدعمهم  والأ�ضدقاء  الغرب  ا�ضتجداء  
الر�ضمي  النظام  غالبية  ان��دف��اع  فرغم  الأو���ض��ط،  ال�ضرق 
العربي نحو التطبيع مع العدو لإر�ضاء اأمريكا، ورغم املاأ�ضاة 
ع�ضيًا  �ضعبًا  تركت  لكّنها  وتداعياتها،  النكبة  مّثلتها  التي 
ونحتفل  ا�ضتقاللهم  بعيد  يحتفلون  واخلنوع،  النك�ضار  على 
يوم. كل  قد�ضنا  اإىل  وندخل  باأق�ضانا  ون�ضلي  اأر�ضنا،  بيوم 
ــني الـــثـــقـــايف ــط ــص ــ� ــل ــر ف ــنـ ــة مـ ــصـ ــ�ـ ــيـ *رئـ
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)اإ�ضرائيل(  تخطط  دائمًا،  كعادتها        
هذا  يف  حت�ضل  اأزمة  اأي  ا�ضتغالل  على  وتعمل 
ان���دلع  فمنذ  ���ض��احل��ه��ا.  يف  لت�ضب  ال��ع��امل، 
الع�ضكرية  العملية  بدء  مع  اأوكرانيا  يف  الأزم��ة 
املا�ضي،  �ضباط  �ضهر  خ��الل  فيها،  الرو�ضية 
الأزمة  تلك  ا�ضتغالل  على  )اإ�ضرائيل(  عملت 
يتجاوز  وال��ذي��ن  اإليها،  اأوك��ران��ي��ا  يهود  جللب 
وا�ضحة،  ابتزاز  عملية  يف  األفًا،   120 عددهم 
فحكومة العدو الإ�ضرائيلي ترى يف جذب يهود 
وا�ضتيعابهم  املحتلة  فل�ضطن  اإىل  اأوك��ران��ي��ا 
لك�ضر  الذهبية  )اإ�ضرائيل(  فر�ضة  باأنها  فيها، 
العربي  ال�ضعب  اأم����ام  ال��دمي��غ��رايف  ال���ت���وازن 
املحتلة.   العربية  الأرا���ض��ي  داخ��ل  الفل�ضطيني 
لبتزاز  جاهدة  )اإ�ضرائيل(  حاولت  لقد 
رو�ضيا الحتادية، ملا لها من دور ومواقف موؤيدة 
ومنا�ضرة للحق العربي، وذلك باإعالنها جهارًا 
منذ بدء العملية الع�ضكرية الرو�ضية يف اأوكرانيا، 
باأنها �ضتقف بجانب الوليات املتحدة الأمريكية 
هذا  ولي�ش  الأوكرانية،  الأزم��ة  يف  رو�ضيا  �ضد 
ق��وات  وج���ود  ع��ن  النقاب  ك�ضف  ب��ل  وح�ضب، 
متكال(  )�ضريت  وحدة  من  اإ�ضرائيلية  خا�ضة 
والنازين  الأوك��راين  اجلي�ش  جانب  اإىل  تقاتل 
اجلدد يف )كتيبة اآزوف( �ضد القوات الرو�ضية.
اأول  زال��وا  وما  كانوا  اليهود  اأن  واحلقيقة 
ابتزت  حيث  ال�ضهيوين،  الب��ت��زاز  �ضحايا 
و�ضللتهم  م�ضاعرهم  ال�ضهيونية  احل��رك��ة 
بوهم ال�ضطهاد من ال�ضعوب والأمم الأخرى، 
وكان تيودور هرتزل زعيم احلركة ال�ضهيونية 
احلنن  على  الهيودية  الأو���ض��اط  يف  رك��ز  ق��د 
لتحويل  )���ض��ه��ي��ون(،  اإىل  امل��زع��وم  ال��دي��ن��ي 
فل�ضطن،  اإىل  ي��ه��ودي��ة  ه��ج��رة  احل��ن��ن  ه���ذا 
ال�ضيا�ضية  الأه����داف  خل��دم��ة  ا�ضتغالله  اأي 
الروحي  الإمي��ان  ربط  طريق  عن  لل�ضهيونية، 
للدين اليهودي يف فل�ضطن خلدمة خمططاته.

اأن ع����ددًا من  ي��ج��در ذك����ره ه��ن��ا  ومم���ا 
وم�ضاومة  اب��ت��زاز  ح��اول��وا  اليهود  امل�ضرفين 
املطامع  لتحقيق  ال��ع��امل  يف  ال��زع��م��اء  بع�ش 
ال�ضدد عر�ش  وبهذا  فل�ضطن.  ال�ضهيونية يف 
مم��ول  وه���و  م��ون��ت��ف��ي��وري(  )مو�ضي�ش  ال�����ض��ري 
بارتباطه  معروف  بريطاين  يهودي  وم�ضريف 
الربيطانية، على حممد  ال�ضتعمارية  بالدوائر 
فل�ضطن  على  ي�ضيطر  ك��ان  ال��ذي  با�ضا،  علي 
و�ضورية اآنذاك، م�ضروعًا يق�ضي بتاأجريه اأر�ضًا 
 50 مل��دة  قرية  مئتي  اأو  مئة  ت�ضم  فل�ضطن  يف 
موافقة  حال  يف  مونتفيوري  ينوي  وك��ان  �ضنة، 
�ضركة  يوؤ�ض�ش  اأن  م�ضروعه  على  علي  حممد 
ل�ضت�ضالح الأرا�ضي وت�ضجيع عودة اليهود اإىل 
براأ�ضمال  م�ضرف  واإقامة  اإ�ضرائيل(،  )اأر�ش 
مال مقداره مليون جنيه وله فروع يف القاهرة 
ودم�ضق،  وبريوت  ويافا  والقد�ش  والإ�ضكندرية 
ل��ك��ن حم��م��د ع��ل��ي مل ي��واف��ق ع��ل��ى امل�����ض��روع.

وملا كانت فل�ضطن حتت احلكم العثماين، 

البتزاز.. حمور ال�صيا�صة الإ�صرائيلية

مب��ح��اول��ة  ال�ضهيونية  احل��رك��ة  ق��ام��ت  ف��ق��د 
احلميد،  ع��ب��د  ال�ضلطان  واب���ت���زاز  م�����ض��اوم��ة 
لت�ضريع  معه  م��ف��او���ض��ات  اإج����راء  ط��ري��ق  ع��ن 
مقابل  يف  فل�ضطن،  اإىل  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ه��ج��رة 
التي  تركيا  لديون  ال�ضهيونية  احلركة  ت�ضديد 
اإث��ر  القت�ضادية  ال�ضغوط  حت��ت  تنوء  كانت 
عبد  ال�ضلطان  ولكن  الأوىل،  العاملية  احل��رب 
ال�ضهيوين. ال��ع��ر���ش  ذل���ك  رف�����ش  احل��م��ي��د 

باأفول  ال�ضهيونية  احلركة  �ضعرت  وحن 
وبزوغ  العظمى  الربيطانية  الإمرباطورية  جنم 
الوليات  اإىل  جل��اأت  اأخ��رى،  عظمى  قوة  جنم 
وبعد  اإليها،  تتودد  واأخذت  الأمريكية،  املتحدة 
قوة  ذات  ال�ضهيونية  املنظمات  اأ�ضبحت  اأن 
كان  التي  املتحدة  الوليات  يف  كبريين  ونفوذ 
يراأ�ضها اآنذاك هاري ترومان، اأح�ضت احلركة 
طوياًل  انتظرته  ال��ذي  حلمها  ب��اأن  ال�ضهيونية 
يقرب  بداأ  قد  فل�ضطن  لها يف  كيان  اإقامة  يف 
ال�ضهيونية  ال�ضغوط  وب���داأت  ف�ضيئًا،  �ضيئًا 
يف  اأو�ضح  ال��ذي  ترومان،  الرئي�ش  على  تنهال 
تعر�ش  الذي  والبتزاز  ال�ضغط  مذكراته مدى 
قال:  اإذ  )اإ���ض��رائ��ي��ل(،  باإقامة  يعرف  كي  له 
وت�ضرعهم  بتدخالتهم  ال�ضهاينة  كان  ))لقد 
لقد  مناًل،  اأ�ضعب  املبا�ضرة  اأه��دايف  يجعلون 
الهجرة  خطط  تو�ضيع  من  اأكرث  يريدون  كانوا 
احلكومة  تتحمل  اأن  يبغون  كانوا  و�ضيا�ضتها، 
فل�ضطن((. يف  يهودية  دولة  اإقامة  الأمريكية 

ال�ضهيوين  العن�ضري  الكيان  قيام  وم��ا 
عملية  اإل  املغت�ضبة،  فل�ضطن  اأر�����ش  ع��ل��ى 
اأمالك وحقوق  �ضطو هي الأكرب والأخطر على 
اإذ  الب�ضري،  التاريخ  يف  ال�ضرعية  الآخ��ري��ن 
اأق����رت اأك����رب ه��ي��ئ��ة دول��ي��ة ان���ت���زاع وط���ن من 
ال�ضرعين،  الفل�ضطينين  ال��ع��رب  اأ�ضحابه 
جرائم  اأخطر  يعد  ما  �ضهاينة،  لغزاة  ومنحه 
ال���دويل. املجتمع  على  ال�ضهيوين  الب��ت��زاز 

وزير  ك�ضفه  ما  اإىل  ن�ضري  اأن  هنا  ويكفي 
الدفاع الأمريكي ال�ضابق جيم�ش فوري�ضتال، بعد 
)اإ�ضرائيل(  قيام  على  املتحدة  الأمم  موافقة 
اجل��م��اع��ي��ة  الأ����ض���ال���ي���ب  ))اإن  ق�����ال:  ح��ي��ث 
الأمم  على  لل�ضغط  امل�ضتخدمة  والتع�ضفية 
املمثلة يف اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة، 
اإ�ضرائيل  ل��دول��ة  الت�ضويت  على  ولإك��راه��ه��ا 
الف�ضيحة((. حدود  بلغت  قد  بها  والع��راف 

املكتبات. من  كتبه  وم�ضادرة  ال�ضجن  م�ضريه 
)اللوبي  ف���اإن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اأم���ا يف 
البتزاز  اأدوات  اأ�ضنع  ميار�ش  فيها  ال�ضهيوين( 
ينتقد )اإ�ضرائيل(.  الفكري �ضد كل من  والقمع 
ال�ضحفية  اأن  اإىل  ن�ضري  فاإننا  ال�ضدد  وبهذا 
توما�ش( قد طردت  ال�ضهرية )هيلن  الأمريكية 
من عملها يف ال�ضحيفة التي تعمل بها يف مطلع 
قبل  م��ن  ���ض��وؤال  على  جوابها  بعد   ،2011 ع��ام 
حاخام يحمل كامريا ت�ضوير، طلب منها احلديث 
باأنه  ب�ضدق،  هيلن  فاأجابت  )اإ�ضرائيل(،  عن 
فل�ضطن،  من  اخلروج  الإ�ضرائيلين  على  ينبغي 
واأتبع احلاخام جوابها بال�ضوؤال: واإىل اأين ينبغي 
حيث  من  ))يعودون  فاأجابت:  الذهاب؟  عليهم 
وبولندا  اأملانيا  اإىل  عودتهم  اإىل  م�ضرية  اأت��وا(( 
ودول اأخرى. وبعد ذلك عانت هيلن من عا�ضفة 
نريان هوجاء من قبل و�ضائل الإعالم الأمريكية 
املت�ضهينة، كانت مبثابة ر�ضالة لأي �ضخ�ش اآخر 
يخرج عن اخلط الر�ضمي املنحاز )لإ�ضرائيل(.

واإم��ع��ان��ًا يف الب��ت��زاز الإ���ض��رائ��ي��ل��ي اجت��اه 
مطلع  اإىل  ال���ذاك���رة  ب��ن��ا  ت��ع��ود  ال���ع���امل،  دول 
طلبت  عندما  املا�ضي  ال��ق��رن  م��ن  الت�ضعينات 
الهجرة  لتمويل  اليابان  من  قرو�ضًا  )اإ�ضرائيل( 
رف�ضت  اليابان  لكن  الوقت،  ذلك  يف  اليهودية 
ه��ذا امل��ط��ل��ب، مم��ا اأث���ار غ�ضب )اإ���ض��رائ��ي��ل(. 
اليابان  اتهمت  )اإ���ض��رائ��ي��ل(  اأن  ذل��ك  واأع��ق��ب 
وهي  ال�ضامية(  )ت��ع��ادي  كتب  بن�ضر  بال�ضماح 
�ضيا�ضتها. يعادي  من  بكل  تل�ضقها  التي  التهمة 

البتزاز  من  ي�ضلم  الفاتيكان مل  بابا  وحتى 
بينديكتو�ش  البابا  زي��ارة  فخالل  الإ�ضرائيلي، 
املحتلة خالل �ضهر  اإىل فل�ضطن  ال�ضاد�ش ع�ضر 
ابتزازه،  الإ�ضرائيليون  ح��اول   ،2009 عام  اأي��ار 
داخل  كانت  يهودية  كنوزًا  هناك  ب��اأن  والزعم 
وع�ضية  الفاتيكان.  بحوزة  هي  املزعوم،  الهيكل 
ل��زي��ارة  املحتلة  فل�ضطن  اإىل  ال��ب��اب��ا  و���ض��ول 
املحتلة،  القد�ش  مدينة  يف  الدينية  املقد�ضات 
 2009/5/10 بتاريخ  معاريف  �ضحيفة  ن�ضرت 
خربًا حتت عنوان: ))اليمن الإ�ضرائيلي يطالب 
الفاتيكان با�ضتعادة الكنوز اليهودية املقد�ضة التي 
�ضلبها((. وذكرت معاريف اأن باروخ مارزيل، وهو 
اإىل  يدعون  الذين  اليهودية  الأ�ضولية  قادة  من 
اإعادة بناء الهيكل واإيتامار بن غافيز، �ضيقدمان 
يف  الإ�ضرائيلية  املحاكم  لأح��دى  ق�ضائيًا  طلبًا 
قرارًا  املحكمة  ت�ضدر  اأن  فيه  يلتم�ضان  القد�ش 
مل  ما  )اإ�ضرائيل(  مبغادرة  للبابا  ال�ضماح  بعدم 
كل  وبعد  املزعومة.هكذا  الكنوز  هذه  ي�ضتعيدوا 
اأ�ضا�ضيًا  ركنًا  ي�ضكل  البتزاز  اأن  يت�ضح  تقدم  ما 
العالقات  يف  املتبعة  الإ�ضرائيلية  ال�ضيا�ضة  يف 
من  )اإ�ضرائيل(  تريد  ما  لأخذ  العامل،  دول  مع 
امل�ضاعدات واملواقف التي حتقق غايات واأهداف 
والعامل. املنطقة  يف  الهدام  ال�ضهيوين  امل�ضروع 

اأحد  ك��ان  الب��ت��زاز  اأن  تقدم  يت�ضح مم��ا  
ال�ضهيوين  الكيان  قيام  يف  الأ�ضا�ضية  الركائز 
ولي�ضتمر  فل�ضطن،  اأر�����ش  ف���وق  امل�ضطنع 
يف  الب��ت��زاز  �ضيا�ضة  ممار�ضة  يف  الكيان  ه��ذا 
�ضمة  اأ�ضبح  فالبتزاز  العامل،  دول  مع  تعامله 
الإ�ضرائيلية. اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  مميزة 
اأملانيا قد تعر�ضت  وجتدر الإ�ضارة هنا اأن 
ما  فاأملانيا  ال�ضهيوين،  البتزاز  و�ضائل  لأب�ضع 
)لإ�ضرائيل(،  الباهظة  الفاتورة  تدفع  ت��زال 
فهي توؤمن لها دعمًا ماليًا و�ضيا�ضيًا وع�ضكريًا، 
على  مينع  النازية(  )املحرقة  ي�ضمى  ما  فاأثر 
تنا�ضب  ل  �ضا�ضة  ان��ت��ه��اج  الأمل����ان  امل�����ض��وؤول��ن 
الإ�ضرائيلية. والعدوانية  الإرهابية  ال�ضيا�ضة 
بتاريخ  اأن���ه  اإىل  ن�ضري  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 
ال�ضتجابة  على  اأملانيا  وافقت   1992/11/12
للح�ضول  اأمريكية  يهودية  منظمات  لطلبات 
ع��ل��ى ع�����ض��رة م���ل���ي���ارات م����ارك اأمل�����اين ل��ق��اء 
على  ال�ضطهاد  من  اليهود  له  تعر�ش  ))م��ا 
اأي�����دي ال���ن���ازي���ة((، ح�����ض��ب ب��ي��ان احل��ك��وم��ة 
م�ضتحقًا  كان  املبلغ  هذا  واأن  اآن��ذاك،  الأملانية 
ع��ل��ى اأمل��ان��ي��ا ال�����ض��رق��ي��ة ب��ع��د ت��وح��ي��د اأمل��ان��ي��ا.
التزوير  حت��ول  اأن  حت��اول  ال�ضهيونية  اإن 
واإىل  واقعة،  حقائق  اإىل  والأ�ضطورة  التاريخي 
ال�ضيا�ضي  لالبتزاز  م��ادة  ويكون  يدر�ش  تاريخ 
)املحرقة  ي�ضمى  ملا  اإنكار  ف��اأي  والقت�ضادي، 
من  التقليل  اأو  )الهولوك�ضت(  اأو  اليهودية( 
���ض��اأن��ه��ا ورق��م��ه��ا ���ض��ت��ع��ر���ش م��رت��ك��ب��ه��ا لأ���ض��د 
ال��دوائ��ر  اأعلنت  فقد  ال�ضهيونية،  العقوبات 
اليهود،  لل�ضحايا  )مقد�ضًا(  رقمًا  ال�ضهيونية 
مالين،  �ضتة  وهو  ال�ضهيونية،  الرواية  ح�ضب 
الرقم، فما  ولي�ش لأحد احلق يف مناق�ضة هذا 
ال�ضهيوين  برقمها  اليهودية(  ي�ضمى )املحرقة 
واعتبارها  ال��ع��ام،  ال����راأي  على  فر�ضها  يتم 
ب��دي��ه��ي��ة ل مي��ك��ن امل�����ض��ا���ش ب�����ض��ح��ت��ه��ا. وق��د 
بتجرمي  تق�ضي  اأوروب���ا،  يف  ت�ضريعات  �ضدرت 
)املحرقة  حقيقة  اإىل  الو�ضول  يحاول  من  كل 
ال��ي��ه��ودي��ة(، ب���ل ح��ت��ى م���ن ي��ت��ن��اول ال���رواي���ة 
التقليدية املن�ضوجة حول )الهولوك�ضت( من قبل 
املفكر  مع  ح�ضل  ما  وهذا  بالنقد.  ال�ضهيونية 
الفرن�ضي روجيه غارودي، الذي اأورد عددًا من 
ال�ضهادات ل�ضهود عيان وموؤرخن، تبطل كثريًا 
فكان  )الهولوك�ضت(،  حول  املثارة  ال�ضجة  من 
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    يف م�ضتهل احلديث، من املهم جدًا الوقوف عند 
مر�ضوم العفو العام رقم 7 لعام 2022، الذي اأ�ضدره 
ال�ضّيد الرئي�ش ب�ضار الأ�ضد مع بداية �ضهر اأيار 2022، 
وتاأتي هذه الأهمية كونه املر�ضوم الأّول من نوعه منذ 
يتطّلب  مما   .2011 عام  �ضورية  على  احل��رب  بداية 
ا�ضتنتاج  ن�ضتطيع  حتى  �ضمله،  فيما  الدقيق  البحث 
ما يوؤ�ض�ش له على امل�ضتوين الجتماعّي، وال�ضيا�ضّي .
يف القراءة املتاأّنية للمر�ضوم، جند، اأنه �ضمل كافة 
"مكافحة  اجلرائم الإرهابية التي ن�ّش عليها قانون 
 2012/7/2 بتاريخ  ال�����ض��ادر   19 رق��م  الإره����اب" 
ملوت  اأف�ضت  التي  تلك  ع��دا  م��ادة،   15 من  وامل��وؤّل��ف 
الوقت  ذاك  يف  �ضدر  احل��ال  بطبيعة  وال��ذي  اإن�ضان، 
متا�ضيًا مع احلالة التي �ضهدتها البالد، من اأجل جترمي 
املن�ضو�ش  اجلرائم  �ضمل  وكذلك  املرتكبة.  الأفعال 
عليها يف "قانون العقوبات" باملواد من  304 - 306 .
ويف ال�ضدد نف�ضه، فتح املر�ضوم اأفق اإفراٍج وا�ضع 
اأمام مرتكبي اجلرائم الإرهابية كونه �ضمل كل مرتكب 
للفعل اجلرمي املذكور قبل تاريخ �ضدوره. ويف مراجعة 
ارتّد  اأّنه  ن�ضت�ضّف  اجلرم،  على  تطّبق  التي  للعقوبات 
ب�ضكل اإيجابّي على من �ضمله، كونه ن�ضف مدد الكثري 
اجلرائم  اإح��دى  عقوبة  ت�ضل  فمثاًل،  العقوبات،  من 
العقوبات  واأع���ّم  ع��ام��ًا،   20 حتى  ال�ضاقة  لالأ�ضغال 
تراوح بن ال�ضجن والأ�ضغال ال�ضاقة، التي تراوح بن 
7 �ضنوات و 20 �ضنة، فمن ق�ضى من العقوبة ن�ضفها، 
للحياة الطبيعية. بالعودة  مثاًل، ك�ضب ن�ضفها الآخر 
ببع�ش  ترتبط  التي  املالية  العقوبات  وُرفعت  كما 
اجلرائم، ول �ضيما تلك التي ترتبط بتمويل الإرهاب، 
حيث ي�ضتتبع هذا اجلرم امل�ضادرة، وجتميد الأموال، 
مبا يحمالنه من فرٍق على �ضعيد التطبيق يف القانون، 
 ٪  95 العفو  باأحكام  امل�ضمولة  الدعاوى  ن�ضبة  وبلغت 
اأتى مرنًا جّدًا،  املر�ضوم،  اأنَّ  اإىل  الإ�ضارة،  جتدر 
وتغا�ضى عن الكثري من الأفعال رغم و�ضفها اجلرمي 
اخلطري والكارثي، ومنها، على �ضبيل املثال ل احل�ضر، 
جرم اإن�ضاء اأو تنظيم اأو اإدارة منظمة اإرهابية، ومتويل 
الو�ضائل  ا�ضتعمال  على  والتدّرب  والتدريب  الإرهاب، 
وامل��وؤام��رة. اإرهابية،  ملنظمة  والن�ضمام  الإرهابية، 
يظهر عطف الدولة ال�ضورية العقاليّن والتزايّن 
ب�ضكٍل جلّي؛ مييط غبار ال�ضكوك، ويقطع الّطريق على 
اأق��ول  وهنا   - املمنهج  ال�ضتهداف  فر�ش  مقتن�ضي 
وجهة نظري - من خالل �ضّد ثغرة قد ي�ضعى البع�ش 

للنفاذ من خاللها حلياكة الد�ضائ�ش وزرع بذور املناورة 
"قانون  ن�ضو�ش  لكل  املر�ضوم  �ضمول  وهي  الغبّية، 
اآنفًا،  وامل��ذك��ور  امل�ضتثنى  ع��دا  الإره���اب"،  مكافحة 
واأهمها الفقرة /3/ من املادة /3/ التي تن�شُّ على: 
)ت�ضديد عقوبة املنظمة الإرهابية اإذا كان الهدف من 
اإن�ضائها تغيري نظام احلكم يف الدولة اأو كيان الدولة(.
وبالطبع، كان با�ضتطاعة امل�ضّرع اأن ي�ضتثني هذه 
املادة من املر�ضوم، كما ا�ضتثنى ما اأف�ضى منها لوفاة 
اإن�ضان، وتنطوي وجهة النظر يف عدم ال�ضتثناء لنقطتن 
فيها  اجلرمّي  الق�ضد  اإثبات  �ضعوبة  الأوىل  مهمتن: 
اإىل حد ما؛ ويعود ذلك لتعدد الأهداف واإن ان�ضوت 
الأزم��ات. �ضّناع  مهند�ضو  �ضّوقه  اأوح��د  ه��دٍف  حتت 
والّثانية عدم اإ�ضفاء الطابع ال�ضيا�ضي على املر�ضوم 
حتى ل يجُنح عن هدفه الأ�ضا�ش؛ مما يدلل على العناية 
الفائقة يف اإ�ضدراه. ودللت اأخرى ي�ضتقروؤها اللبيب.

على امل�ضتوى الإجرائي، تخطو اأجهزة الدولة على 
الق�ضائية  الإج���راءات  ا�ضتكمال  بعد  التنفيذ  طريق 
العملّي:  امل�ضتوى  على  اأّم��ا  منها،  واملطعون  القطعيُّ 
عدم  يف  ذلك  وجتّلى  وا�ضحة،  بلياقة  املر�ضوم  متّيَز 
�ضرورة مراجعة املحكومن واملوقوفن واملتوارين لأي 
بحقهم. والق�ضائّية  العدلّية  املالحقة  وط��وي  جهة، 

�ضورية،  تاريخ  يف  ف��ارق��ًة  عالمًة  املر�ضوم  ميّثل 
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 مدمـاك مـرحلة مـا بعـد احلـرب

يف  وامل��ت��ف��ّردة  ال��ذك��ي��ة  ا�ضراتيجيتها  ذل���ك  وم����رّد 
مغبة  ع��دم  على  قائم  ج��دي��ٍد  م�ضتقبٍل  نحو  اخلطو 
واعطائه  املخطئ  واح��ت��واء  املا�ضي،  ملاآ�ضي  الركون 
مرحلة  لتد�ضن  اإ�ضافًة  �ضقطاته،  لت�ضحيح  فر�ضة 
م�����ض��رق��ة ت��ك��ّر���ش ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ف�����ض��ول احل��رب 
اأكرث  حركة  ذلك  يوؤّمن  ورمبا  امل�ضتقبل،  يف  القا�ضية 
الذي  الآخ��ر  الطرف  مع  التوا�ضل  قنوات  يف  مرونة 
مللف  دوره  رواف��ع  يف  م�ضتندًا  بقليل  لي�ش  دورًا  لعب 
ج�ضيمة  اأولوية  على  عالوًة  اأ�ضموه.  كما  "املعتقلن" 
�ضمن  وتندرج  ال�ضورين  وكل  الدولة  عاتق  على  تقع 
�ضخ�ضيًا،  الأ���ض��د  ب�ضار  الرئي�ش  ال�ضيد  اهتمامات 
واملفاهيم. والإيديولوجيات  العقل  بناء  اإع��ادة  وهي 
وب��ن��ظ��ري ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء ب�����داأت، رغ���م امل��ن��اخ 
ال�����ض��ب��اب��ّي ب��ع�����ش ال�����ض��يء املُ��غ��ّل��ب ل��الأول��وي��ة على 
ب�ضكل  �ضاهم  من  هو  الأول  وامل�ضتهدف  الأ�ضا�ضية، 
ال��ذي  والآخ����ر  احل���رب،  يف  مبا�ضر  غ��ري  اأو  مبا�ضر 
ف�ضولها. بع�ش  عا�ضر  كونه  �ضيئة  اآث��ارًا  فيه  تركت 
احلكيمة  بقيادتها  ���ض��وري��ة  تثبت  اأخ����رى  م���رة 
الهدف،  وو���ض��وح  ال��روؤي��ة  عمق  والر�ضينة  والرزينة 
فاحلرب دّمرت واآذت، ولكن لي�ش بال�ضرورة اأن جتِرف 
برهنت  كما  الُر�ضد،  لطريق  بعودته  الأم��ل  فيه  من 
بينهما. م��ا  و�ضّتان  وال��غ��ف��ران  الت�ضامح  ب��ن  ال��ف��رق 
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وتعطيل �ضادرات الغاز الرو�ضي اىل املانيا 
وع��م��وم ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة ودول الحت��اد 
رابعًا. و�ضوًل لإ�ضعاف خمتلف الأطراف، 
معركة  يف  الكربى  "الكعكة"  ب���  والفوز 
وباقي  مو�ضكو  ب��ن  ال�ضيا�ضي  ال�����ض��راع 
الع�ضكرية  وحتى  الأوروب���ي،  الحت��اد  دول 
و)كييف(  مو�ضكو  بن  ويجري  جرى  كما 
القادة  من  العديد  دع��ا  ما  وه��و  خام�ضًا. 
وا�ضنطن،  اآلعيب  من  للحذر  الأوروب��ي��ن 
الفرن�ضي  الدفاع  وزير  ت�ضريحات  ومنها 
حل��روب  بحاجة  لي�ضت  ف��اأوروب��ا  وغ���ريه، 
�ضيا�ضية،  لوكانت  حتى  جديدة،  ومعارك 
كل  يف  خارجي  الرئي�ضي  والعامل  فكيف 
التي  بوا�ضنطن  ُمتمثاًل  "املعمعة"  تلك 
�ضبيه  م�ضروع  واحياء  انتاج  اع��ادة  ُتريد 
منط  على  لكن  مار�ضال"  "م�ضروع  ب��� 
تكون  قد  اأمريكية  بغنائم   ،2022 وموديل 

�ضافية.
بن  وامل��ن��اخ��ات  الأج����واء  ت�ضعري  اإن 
ومو�ضكو،  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  دول  خمتلف 
كان ومازال يتم بفعل حركة وجهود الإدارة 
الأج���واء،  تلك  ح��رّك��ت  التي  الأم��ري��ك��ي��ة، 
احل��رب  �ضفري  اىل  تو�ضلها  اأن   وك���ادت 
مو�ضكو  ب��ن  اجل��زئ��ي��ة،  ول��ي�����ش  ال�ضاملة 
واوكرنيا على �ضبيل املثال، مع ولدة �ضف 
حتالفات  من  الأوروب��ي��ة  القارة  يف  جديد 

الدول التي تتمتع برابط مع مو�ضكو.
بالفعل  ُتريد  الأمريكية،  الإدارة  اإن 
حت��ط��ي��م وان���ه���اء ال���ض��ت��ق��رار وال���ه���دوء 
ال���دول، مب��ا فيها  ب��ن خمتلف  الأوروب����ي 
الأ�ضا�ضية  القوة  ُتعترب  التي  مو�ضكو،  مع 
وا�ضنطن  فاتخذت  وا�ضنطن،  تواجه  التي 
معركتها مع مو�ضكو كمفتاح لرفع من�ضوب 

هي،  كما  تبقى  الحت��اد  ودول  الأوروب��ي��ة، 
ت�ضتطيع  ول��ن  ال���وازن،  وثقلها  بح�ضورها 
دوره��ا  م��ن  حُت��ّج��م  اأو  تقلل  اأن  وا�ضنطن 
ح�ضورها،  ومن  الأخ���رية(،  وحجم  )دور 
القت�ضادي وال�ضيا�ضي على م�ضتوى العامل 

باأ�ضره.
يف  مار�ضال(  )م�ضروع  اأن  َثُبَت  لقد 
امل��رح��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة، وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل��رب 
الكربى العاملية الثانية ومن خلفه الوليات 
 ،1945 العام  نهاية  حينها  ومن  املتحدة، 
اأنه لن يكون مبثابة "الرافعة" و"م�ضروع 
الأورب��ي��ة  ال��ق��ارة  بناء  لإع���ادة  الفرملة" 
مل�ضارها  وع��ودت��ه��ا  دم��رت��ه احل���رب،  وم��ا 
تلك  من  وبع�ضًا  وا�ضنطن،  لأن  الطبيعي، 
الدول، ومعها الحتاد ال�ضوفييتي ال�ضابق، 
ت�ضعى لهيمنة الوليات املتحدة على العامل 
الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  باأ�ضره 
ما  �ضيا�ضة  ووف��ق  الغنائم(،  تقا�ضم  )اأي 
"اأحادية  �ضيا�ضة  حينها  يف  ُيعرف  ب��ات 
"احل���رب  م��ع  ت��راف��ق��ت  ال��ت��ي  القطب" 
ت�ضكلتا،  اللتن  التكلتن  ب��ن  الباردة" 
وهما: )حلف الناتو( و)حلف فر�ضوفيا(.

ويف الراجيديا ال�ضيا�ضية يف املنطقة 
القدمي،  ي�ضتن�ضخ  اجل��دي��د،  اإن  وال��ع��امل، 
وا�ضنطن  وم�����ض��اري��ع  ���ض��يء.  ب�ضكٍل  لكن 
احل��ال��ي��ة يف ال��ق��ارة الأورب���ي���ة ت��ق��وم على 
امل��ن��اخ��ات  وت�ضخن  الأورب���ي���ن،  اح��ت��واء 
وافتعال امل�ضاكل ال�ضيا�ضية، وحتى احلربية 
كما يف اوكرانيا، ويف اطار حلف "الناتو" 
ودول  ال���ق���ارة  ع��ل��ى  هيمنتها  وحم���اول���ة 

الحتاد.
وُتعيد  القدمي،  ت�ضتن�ضخ  فوا�ضنطن، 
ف�ضل  ال���ذي  "مار�ضال"  م�ضروع  ان��ت��اج 
الأوربية،  املجموعة  وردت  بل  حينها،  منذ 
لوحدها،  احلرب  دمرته  ما  ببناء  وقامت 
وا�ضتطاعت اأن ت�ضل اىل التوازن، واإعادة 
وك��اأن  اقت�ضادها،  وتنمية  ب��الده��ا،  بناء 
التي  الأه��وال  بالرغم من  تقع  احل��رب مل 
الذين  وال�ضحايا  بها،  و���ض��ارت  حملتها 
�ضقطوا، ومنهم نحو ع�ضرين مليون اإن�ضان 
ال�ضوفييتي  الحت��اد  وجمهوريات  دول  من 

ال�ضابق ال���)15(. وبريطانيا وفرن�ضا ...
وعليه، اإن م�ضروع )مار�ضال( ل ي�ضابه 
ال�ضرق  يف  ط��رح��ه  مت  م�����ض��روٍع  اي  ح��ت��ى 
القدمية  بن�ضخته  طرحه  مت  بل  الأو�ضط، 
تلك  نحو  توجيهه  ليتم  وا�ضطن،  قبل  من 
فال  عربي.  بلٍد  اي  باجتاه  ولي�ش  ال��ق��ارة 
)النقطة  م�ضروع  ول  )مار�ضال(  م�ضروع 
الرابعة( يف )مار�ضال( �ضينجح يف ن�ضخة 
العام 2022 بعد �ضنواٍت طويلة من انتهاء 

احلرب العاملية الثانية.

والإع����ت����م����الت  احل������رب  ت���ل���ك  اإن 
هائلة،  حت��ّولٍت  مع  ترافقت  والتفاعالت، 
مالين  حينه  يف  باعدادها  اأخ��ذت  والتي 
الب�ضر، مع تق�ضيم القارة الأوربية، واقامة 
وبالتايل  الأملانيتن،  بن  برلن(  )ج��دار 
وال�ضعي  ع���ام،  ب�ضكٍل  الأورب���ي���ة  احل��ال��ة 
القارة  مادمرته احلرب يف  اإعادة  مل�ضروع 
الأوربية عرب )م�ضروع مار�ضال( الذي يف 
الغنائم  لتقا�ضم  اأمريكي  م�ضروع  حقيقته 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
عن  ع��دا  ال��ك��ربى.  احل�ضة  على  وعينها 
يف  اجلديد  العاملي  ال�ضطفاف  انطالق 
"احلرب  ب���  عليه  ُيطلق  كان  وما  حينها، 
انتهاء  بعد  تبلورتا  كتلتن  بن  الباردة" 
"احلرب  تلك  اوزاره����ا.  وو���ض��ع  احل��رب 
الباردة" التي ا�ضتمرت حتى بدايات العام 
من  املعروفن  ورواده���ا  بنجومها   .1990
دول القارة الأوربية )حلف الناتو( وحلف 
دول  كتل  بقيادة  وار�ضو  )حلف  فر�ضوفيا 

الحتاد ال�ضوفييتي ال�ضابق وحلفائه(؟
ولكن  الآن،  نف�ضها  ُتكرر  التجربة  اإن 
نقل  مل  اإن  درام��ات��ي��ك��ي��ة�  اك���رث  بطريقة 
على  وا�ضنطن  دخول  ماأ�ضاوية، من خالل 
مو�ضكو  بن  ال�ضراع  وتغذية  ا�ضناد  خط 
و)كييف(، واإعادة تو�ضيع ومتو�ضع "حلف 
الناتو" ودوله اجلديدة، ب�ضم دول جديدة 
القت�ضادية،  احل���رب  وتو�ضيع  للحلف، 
وحرب الطاقة، والغاز )اأنبوب الغاز امل�ضي 
متتلك  حيث  لأورب�����ا(،  املتجه  ن��و���ض��رمي 
العامل  يف  العامل  الثاين  الإحتياط  مو�ضكو 
من الغاز الطبيعي بعد دولة قطر العربية.

اإن الإعتمالت والتفاعالت املت�ضارعة 
يف ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة خ���الل ال��ف��رات 
وب��خ�����ض��و���ش بع�ش  ع��م��وم��ًا،  الأخ������رية، 
ُن�ضميها  اأن  الأوروبية، حاليًا، مُيكن  الدول 
التي  اجلديدة"،  ال�ضامتة  "احلرب  ب�� 
ت��ق��وده��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، 
عهد  نهاية  منذ  لتفجريها  �ضعت  اأن  بعد 
والعنوان  ترامب،  دونالد  ال�ضابق  الرئي�ش 
هو القت�ضاد والتجارة العاملين، والطاقة 
تلك  مظاهر  بدت  وقد  رو�ضيا.  يف  والغاز 
والت�ضخن  اوًل،  اوكرانيا  بحرب  الوقائع 
الأمريكي ودخول وا�ضنطن على  ال�ضيا�ضي 
خ��ط دول الحت���اد الأوروب����ي ث��ان��ي��ًا، وبث 
الفنت يف القارة الأوروبية ثالثًا مع مو�ضكو. 

وجه  يف  نوعية،  نقلة  �صهدت  الأورب��ي��ة،  والقارة   ،1945 عام  �صيف  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء  منذ 
الإعتمالت والتفاعالت التي دبت يف �صفوفها مع انتهاء �صنوات احلرب الطاحنة، والتي ذهب �صحيتها مالين 
الب�صر من خمتلف بقاع القارة الأوربية. ومل تقف الأمور عند حدود تلك احلرب الطاحنة واملجنونة، بل تعّدت 
تلك  يف  ُت�صاهم  اأن  دون  احلرب  تلك  يف  الأ�صا�صي  الالعب  كانت  التي  وا�صنطن،  دور  خالل  من  ال�صيا�صي  املجال 
احلرب م�صاهمة فعاَّلة اأو موؤّثرة، بل دخلت على اخلط اأواخر احلرب اياها، اللهم ال الدور الأمريكي يف معركة 

)ميناء هاربر( الياباين والذي ُفِر�َس عليها فر�صًا.

وا�صنطن وحماولت
 اإعادة اإحياء "م�صروع مار�صال"

ال�ضراع معها بوا�ضطة حلفاء اأو �ضبه حلفاء 
اأوروبين. لكن الأوروبين رف�ضوا البتة تلك 
الفرن�ضي  الدفاع  فوزير  املجنونة،  احلرب 
اأعلن رف�ش تلك احلرب، ورف�ش م�ضاهمة 
فرن�ضا بها مهما كانت الأمور. وكذا اأخرين 
مب��ا يف ذل��ك ال��ربمل��ان الأوروب�����ي ودول���ه، 
بتزويد  الأوروب��ي��ن  من  البع�ش  دخ��ول  مع 
)كييف( بالذخائر املتطورة ك���)ا�ضبانيا( 
لن يجدي نفعًا اأمام قوة مو�ضكو وجربوتها 
الحت��اد  دول  غالبية  ورف�����ش  الع�ضكري. 
الأورب�����ي ال��دخ��ول يف م��ت��اه��ة احل���رب يف 

اوكرانيا، اأو ال�ضراع مع مو�ضكو.
اإن الوليات املتحدة الأمريكية، �ضتجد 
�ضيا�ضية  مغامرة  اأم��ام  النهاية  يف  نف�ضها 
امتدادها،  وعلى  اأوربا  يف  ا�ضعالها  ارادت 
كما  مت��ام��ًا  اأوروب�����ي،  حطبها  ي��ك��ون  واأن 
عندما  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  ح�ضل 
دخلت الوليات املتحدة احلرب الثانية يف 
القنبلتن  بالقاء  ثمارها  لتقطف  نهايتها، 
اأغ�ضط�ش/اآب  يف  اليابان  على  النوويتن 
احلرب"  "بطلة  ك��ان��ت  وك��اأن��ه��ا   .1945
يف  املحدود،  ا�ضراكها  رغم  النازية  �ضد 
)الحتاد  احللفاء  خا�ضها  �ضرو�ش  حرٍب 
ال�ضوفييتي + فرن�ضا + بريطانيا ..(، ودول 
املحور )املانيا النازية يف حينها + تركيا + 

اليابان + ايطاليا ...(.  
ذيول  انتهاء  بعد  الأورب��ي��ة  القارة  اإن 
احلرب العاملية الثانية، ومعها احللفاء من 
الدول التي كانت حتت جناحها، واطالقها 
مل�����ض��روع )م��ار���ض��ال(، على ي��د ال��ولي��ات 
وا�ضنطن  نظر  وجهة  من  باتت  املتحدة، 
مهمتها  التي  العجوز".  "القارة  البلد 
"غ�ضل الأطباق" وتنظيفها ولي�ش �ضناعة 
القارة  اأن  ي��وؤك��د  ال��واق��ع  لكن  ال�ضيا�ضة. 

علي بدوان
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هل بـداأت الـحرب الـعاملية الـثالثة بـالـفعل؟

     لقد عرف العامل اأنظمة عاملية متعددة 
ك��ربى،  بعد ح���روب  الأن��ظ��م��ة  تلك  وت��غ��رّيت 
وغالبًا ما يحدث ذلك عندما  يخرج النظام 
اإىل  ونظاميته  التوافقي  �ضياقه   عن  العاملي 
واق���ع ل ن��ظ��ام��ي، كما ه��و احل���ال راه��ن��ًا يف 
وهيمنتها  الأمريكية  القطبية  الأحادية  ظل 
عندها  و�ضيئاتها،  م�ضاوئها  بكل  العامل  على 
عاملية،  ح���رب  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ع��امل  ي�ضبح 
النظام  واق��ع  يف  ال�ضتمرار  ميكن  ل  حيث 
اليوم  املطروح  وال�ضوؤال  العاملي.  الالنظامي 
بالفعل؟ الثالثة  العاملية  احل��رب  ب��داأت  هل 
يزعم بع�ش خرباء ال�ضيا�ضة اأّن احلرب 
بداأت بالفعل، لي�ش يف �ضاحة املعركة بل بن 
ما ُي�ضّمى بالدميقراطيات الغربية والليربالية 
والعوملة من جهة وبن الأنظمة ال�ضمولية من 
املحررين  من  العديد  اأّن  كما  اأخ��رى.  جهة 
وكّتاب املقالت عرب املحيط الأطل�ضي تناولوا 
عمق الهواج�ش الغربية، من �ضعف الوليات 
اخلوف  اإىل  ال�ضينية  القوة  و�ضعود  املتحدة 
اق��راب  اإىل  ب��وت��ن،  ال��رو���ض��ي  الرئي�ش  م��ن 
النهاية املتوقعة للهيمنة الغربية على العامل.
وم��ن ع��وام��ل الن��دف��اع الأم��ري��ك��ي اإىل 
احل��م��ا���ش  ج��ان��ب  اإىل  الت�ضعيد  ح��م��الت 
ال�ضناعي  امل��ج��ت��م��ع  ���ض��غ��وط  الإع���الم���ي، 
ال��ع�����ض��ك��ري، وت��ن��اف�����ش م��راك��ز ال��ق��وى بن 
اإىل  الأمريكية،  اخلارجية  ووزارة  البنتاغون 
جانب وجود اأزمة قيادة تظهر بحّدة وو�ضوح 
الذهنية  وحالته  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�ش  ل��دى 
امل�ضتهجنة  وت�����ض��ري��ح��ات��ه  امل��ت��وازن��ة،  غ��ري 
ال�ضحفين  م���ن  ال��ع��دي��د  و���ض��ف  ب��ح�����ض��ب 
املثال  �ضبيل  فعلى  الأمريكين،  وال�ضيا�ضين 
اأّن هناك  لبايدن عن  ت�ضريحان  ل احل�ضر 
بقوله  الن  �ضياغته  مت  جديد  دويل  نظام 
الأ�ضياء،  فيه  تتغرّي  ال��ذي  الوقت  هو  "الآن 
قيادته". وعلينا  جديد  عاملي  نظام  وهناك 

عارف األغا

العراف  الب�ضاطة  مبنتهى  يعني  وهذا 
على  ال�ضيطرة  )الأم��ري��ك��ي��ن(  بفقدانهم 
للتوّرط  الرو�ش  القدمي، لذلك دفعوا  النظام 
يف حرب اأوكرانيا على اأمل اإم�ضاكهم بخيوط 
"اأمريكا تريد حماربة رو�ضيا  اللعبة جمددًا 
لآخر جندي اأوكراين"، هكذا ي�ضخر البع�ش 
م��ن امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي يف اأزم���ة اأوك��ران��ي��ا، 
مع  للت�ضّدد  كييف  دف���ع  ع��ل��ى  ت�ضر  ح��ي��ث 
يدفع  من  الأوك���راين  ال�ضعب  بينما  مو�ضكو 
"قد  الثالثة  العاملية  احل��رب  اإّن��ه��ا  الثمن، 
ت��غ��ريات  ال��ع��امل  و�ضي�ضهد  ل��ت��ّوه��ا،  ب����داأت 
اإىل  يّتجه  العامل  اأّن  يف  �ضّك  ل   ، تكوينية" 
بن  التفاق  يتم  مل  ما  ال�ضوء  يف  غاية  حالة 
جديد. عاملي  ن��ظ��ام  ح��ول  ال��ك��ربى  ال���دول 
من  رو�ضيا  فيه  ُت�ضّعد  ال��ذي  الوقت  يف 
وال��غ��رب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  على  �ضغوطها 
اأوك���ران���ي���ا، تظل  ال��ع�����ض��ك��ري يف  ب��ح��راك��ه��ا 
حول  تدور  الرئي�ضية  وا�ضنطن  ا�ضراتيجية 
مواجهة ال�ضن ومنعها من اتخاذ اجراءات 
تواجه  وذاك  ه��ذا  وب��ن  ت��اي��وان،  يف  مماثلة 
مواجهة  لخ��ت��ي��ار  �ضعبة  خ��ي��ارات  اأم��ري��ك��ا 
واح��د. اآن  يف  مواجهتهما  اأو  واخ���دة  دول���ة 
اإىل  مندفعة  بايدن  اإدارة  اأّن  جلّيًا  يبدو 
اإثارة التوّتر يف حميط ال�ضن الإقليمي، فقد 
�ضرق  يف  ال�ضن  ا�ضتفزاز  اأمريكا  تعّمدت 
اآ�ضيا كما فعلت وتفعل مع رو�ضيا يف اأوكرانيا، 
وعمدت اإىل التو�ّضع يف جوار ال�ضن الإقليمي، 
واإق���ام���ة الأح�����الف اجل���دي���دة )اأوك���و����ش( 
ال�ضن  حميط  يف  الفو�ضى  ن�ضر  وحم��اول��ة 
تايوان  مع  �ضالح  �ضفقة  واأبرمت  الإقليمي، 
واأنظمة دفاع جوية، وبيع  مبا فيها باتريوت، 
معّدات حت�ضن نظام الدفاع اجلوي، والتخّلي 
عن العراف ب�ضيا�ضة "ال�ضن الواحدة"، 
ال�ضعود  ملنع  الو�ضائل  ك��اف��ة  وا�ضتخدمت 
والتكنولوجي خوفًا من  ال�ضيني القت�ضادي 
املتو�ضط  املدى  اأمريكا يف  ال�ضن على  تفّوق 

والقريب، واجلزء الأكرث ح�ضا�ضية بالن�ضبة 
الواحدة"،  "ال�ضن  م��ب��داأ  ه��و  لل�ضن 
وفر�ش العقوبات على القطاعات ال�ضينية 
اقت�ضادها، وال�ضتثمار يف  املهمة، وتطوير 
ال�ضناعي،  الذكاء  وخا�ضة  العلمي  البحث 
حيث تبقى اأمريكا هي امل�ضيطرة على هذا 
ال�ضوق يف امل�ضتقبل وحرمان ال�ضن قدرتها 
على املناف�ضة كما يح�ضل يف جمال الطاقة 
اأوكرانيا. على  احل��رب  ب�ضبب  رو�ضيا  مع 
ال�����ض��ن  ���ض��ع��ود  مل��ن��ع  ويف حم���اول���ة 
اأقّر  العلمي  والبحث  التكنولوجيا  مبو�ضوع 
الكونغر�ش الأمريكي قانون مينع ال�ضركات 
ال�ضينية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن 
وبفر�ش العقوبات على ال�ضركات ال�ضينية، 
والهدف الأبعد منع دول العامل من التعامل 
واحليلولة  امل��ج��الت،  تلك  يف  ال�ضن  م��ع 
الواحدة". "ال�ضن  ه��دف  حتقيق  دون 
 ل��ك��ن وك��م��ا ه���و احل����ال م���ع رو���ض��ي��ا 
فال�ضن  ال�ضاحر،  على  ال�ضحر  وانقالب 
ق�����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا ���ض��اءت 
وت��ت��ع��زز  و����ض���ت���زداد  اأب�����ت،  اأم  اأم���ري���ك���ا 
وال�ضن  رو���ض��ي��ا  ب��ن  ال��ت��ح��ال��ف  اأوا����ض���ر 
يف م��واج��ه��ة م�����ض��اري��ع اأم��ري��ك��ا اخل��ائ��ب��ة.
بداية  الرئي�ضي حول  �ضوؤالنا  اإىل  نعود 
كذلك  هي  وه��ل  الثالثة،   العاملية  احل��رب 
فعاًل، ل داعي لال�ضتغراب فقد بداأت فعاًل 
فكان  �ضباط،  م��ن  والع�ضرين  ال��راب��ع  يف 
ت�ضريح  يف  وا�ضحًا  املتحدة  ال��ولي��ات  رّد 
بقوله  الأمريكي  القومي  الأم��ن  م�ضت�ضار 
كل  �ضنفعل  اأننا  بايدن  الرئي�ش  "اأو�ضح 
املواجهة  با�ضتثناء  اأوكرانيا  مل�ضاعدة  �ضيء 
و�ضنفعل  رو�ضيا،  مع  املبا�ضرة  الع�ضكرية 
الغرب  غمر  وبالفعل  حلفائنا".  مع  ذلك 
من  وغريها  واأوروب���ا  بال�ضالح،  اأوك��ران��ي��ا 
العالقات  ج�ضور  اأح��رق��ت  اأمريكا  حلفاء 
م���ع رو����ض���ي���ا، وال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����ض��ادي��ة 

وكان  الرو�ضي،  القت�ضاد  تخنق  ال�ضاملة 
القتال  كان  "اإذا  بقوله  وا�ضحًا  بوتن  رد 
اأوًل". اأن ت�ضرب  اأمرًا ل مفّر منه فعليك 

تقليدية  ح���رب���ًا  ال���واق���ع  يف  اأراده������ا 
املفاو�ضات  ط��اول��ة  اإىل  باجللو�ش  تنتهي 
لكن  القطبية،  ثنائي  ع��امل  اإىل  و���ض��وًل 
الثنائي  العامل  اأ�ضقط هذا  الغرب  اأّن  يبدو 
الأق�����ض��ى  اإىل احل���د  ب��ا���ض��ت��ف��زاز رو���ض��ي��ا 
ع�ضكريًا  لك�ضرها  احل���رب  نحو  ودف��ع��ه��ا 
فعله  ي�ضتطيع  مل  م��ا  وه���و  واق��ت�����ض��ادي��ًا، 
ما  نظام  ي�ضبح  عليه  وبناًء  اليوم،  لغاية 
كتلة غربية  كتلتن،  بعد احلرب مكّون من 
�ضرقية  واأخ��رى  املتحدة  الوليات  تقودها 
ورو�ضيا. ال�ضن  تقودها  اأورا���ض��ي��ة   _
مب�ضتقبل  الأم��ري��ك��ي��ون  غ��ام��ر  وق���د 
حماولة  يف  اأوروبا  م�ضتقبل  وحتى  اأوكرانيا 
ال��ع��امل،  على  هيمنتهم  ل�ضتمرار  منهم 
لكّنهم مل يحّققوا اجنازًا يف هذه املعركة، 
على  ال�ضيطرة  ا�ضتمرار  اأي�ضًا  فقدوا  بل 
يتعّلق  فيما  الأق���ل  على  ال��ق��دمي،  النظام 
بهيمنتهم القت�ضادية وال�ضيا�ضية ودورهم 
العامل. ق��ي��ادة  يف  و"الريادي"  احل���ادي 

اأم��ري��ك��ا راه��ن��ًا ت��واج��ه اأي���ام���ًا اأ���ض��واأ 
واأول مالمح  ال��ب��اردة،  احل���رب  اأي���ام  م��ن 
الختالف اأّن رو�ضيا وال�ضن اأقامتا �ضراكة 
غاية  اإىل  اأ�ضبابها  بع�ش  ا�ضتندت  ناجحة 
اأج��ل  م��ن  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  جتمعها  م�ضركة 
وهيمنتها. املتحدة  الوليات  قوة  تقلي�ش 
نظام  اإي��ج��اد  حت��اولن  ومو�ضكو  بّكن 
مدفوعات منف�ضل عن الغرب وموؤخرًا اأعلن 
الرئي�ش بايدن اأّن الوليات املتحدة توقفت 
عن امداد العامل بالتقّدم والتغيري، لفتًا اإىل 
"مل تعد رائدة عامليًا، ول فائدة  اأّن بالده 
ولكن  ال�ضادة،  اأّيها  احلرب  وهي  للعامل" 
الأوىل.   ف�ضولها  يف  تزال  ما  اأنها  الأرج��ح 
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يف  ب�ضاأنها  ي��ج��ري  وم��ا  ال��ق��د���ش  ���ض��ورة  انعك�ضت  لقد 
ال��ع��دي��د م��ن الأف�����الم ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ة. وك��ان��ت امل��دي��ن��ة 
ال�ضينمائين  ع��ن��د  ال�������ض���ورة  واج���ه���ة  يف  امل��ق��د���ض��ة 
ث��ان��ي��ًا.  ال���ع���رب  وال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ن  اأوًل  الفل�ضطينين 
اإل  اأو مكانًا مقد�ضًا  اأو حجرًا،  فهم مل يركوا فيها ركنًا 
ال�ضينمائية،  الكامريا  عد�ضة  خ��الل  من  حا�ضرًا  ك��ان 
واأزقتها،  ب�ضوارعها  املقد�ضة  املدينة  القد�ش  ف��ربزت 
وحاراتها  العتيقة،  باأ�ضواقها  واأ���ض��واره��ا،  وب��اأب��واب��ه��ا 
ال�ضماوية،  ل��ل��دي��ان��ات  املقد�ضة  وب��الأم��اك��ن  ال�ضيقة، 
ت��ل��ك الأم����اك����ن ال��ع��اب��ق��ة ب�����روح امل��ح��ب��ة وال�������ض���الم.

الأف��الم  م��ن  الكثري  يف  القد�ش  ���ض��ورة  انعك�ضت  فلقد 
الروائية  الأف��الم  يف  ثم  ومن  اأوًل  الوثائقية  ال�ضينمائية 
الأف��الم  اأح��د  يف  مبكرًا  املدينة  ظهرت  حيث  الطويلة. 
ثالثينيات  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  ال�ضينمائية 
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي وحت��دي��دًا يف ع��ام 1935 اأث��ن��اء زي��ارة 
�ضريط  الفيلم  ذل��ك  وتبع  فل�ضطن،  اإىل  �ضعود  امللك 
حيث  القد�ش،  ملدينة  با�ضا  حلمي  اأحمد  زيارة  عن  اآخر 
�ضينمائيًا. ور�ضدها  الت�ضوير  ه��واة  اأح��د  زيارته  تتبع 
تاأخذ  القد�ش  العربي، بداأت  ال�ضينمائي  الفن  ومع تطور 
ال�ضينمائية  والأ�ضرطة  الأف��الم  من  الكثري  يف  مكانتها 
م�ضر  ففي  املا�ضي.  القرن  �ضتينيات  يف  ظهرت  التي 
فيلمه  حقق  عندما  جنيب  رم�ضي�ش  املخرج  خالل  ومن 
القد�ش  ظهرت  حيث   1965 ع��ام  ال�ضالم(  )اأج��را���ش 
التي  وال�ضياحية  والأث��ري��ة  املقد�ضة  الأم��اك��ن  خ��الل  من 
دروي�ش  اأحمد  امل�ضري  املخرج  وق��دم  املدينة.  ت�ضمها 
وفيه  ال��ق��د���ش(  م��ن  )وج���وه  بعنوان  فيلمًا   1968 ع��ام 
فل�ضطينين  ت�ضكيلين  لفنانن  لوحات  خالل  ومن  قدم 
ماأ�ضاة فل�ضطن وواقع القد�ش حتت الرهاب ال�ضهيوين 
كمال  للمخرج  القد�ش(  من  وج��وه   ( فلم   اإىل  اإ�ضافة 
مرثية  �ضيام  علي  امل��خ��رج  ق���ّدم  الأردن  ويف  م��دك��ور. 
. امل��دائ��ن(  )زه���رة  ع��ن��وان  حملت  �ضينمائية  غنائية 

ال�ضينمائية  الأف��الم  يف  القد�ش  ح�ضور  اأن  املالحظ  من 
التي انتجتها املوؤ�ض�ضات الفنية يف الثورة الفل�ضطينية على 
تاأخذ  ومل  املا�ضي،  القرن  ال�ضبعينيات من  �ضنوات  مدى 
املدينة املقد�ضة حقها ومكانتها يف تلك الأفالم الوثائقية.

)روؤى  فيلم  يف   ك��ان  ال��ق��د���ش  ملدينة  ال��ظ��ه��ور  وب��داي��ة 
ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة( ل��ل��م��خ��رج ع���دن���ان م���دان���ات م���ن ان��ت��اج 
املخرج  ق��دم  بعدها  الفل�ضطينية.  ال�ضينما  موؤ�ض�ضة 
 1977 ع��ام  القد�ش(  من  )�ضوت  فيلم  الزبيدي  قي�ش 
ويف  ال��ك��رد.  م�ضطفى  امل��ل��ت��زم  املقد�ضي  املغني  وع��ن 
ال�ضهري  فيلمه  الزبيدي  قي�ش  اأي�ضًا  ق��دم   1982 ع��ام 
اأر�ضيفية  �ضور  ظهرت  وهنا  �ضعب(  �ضجل  )فل�ضطن 
مدينة  وبو�ضفها  الع�ضرين  القرن  مطلع  منذ  للقد�ش 
الفل�ضطينين... ب�ضكانها  وم��اأه��ول��ة  باحلياة  ع��ام��رة 

قدم  اجلديده،  الفل�ضطينية  ال�ضينما  اف��الم  موجة  ومع 
)�ضيف  فيلمه  �ضريدي(  )ن��اظ��م  الفل�ضطيني  امل��خ��رج 
فل�ضطيني حار( يف العام 1988 واملكون من خم�ضة اأجزاء، 
وتناول يف اجلزء املعنون )ما بن احللم والذاكرة( حكاية 
فقدت  حيث  القد�ش،  مدخل  على  لفتا  قرية  من  عائلة 
حرب  وبعد   .1948 �ضنة  اأرا�ضيها  معظم  العائلة  تلك 

بامل�ضتوطنات. القرية  تلك  وحا�ضر  الحتالل  عاد   1967
مي�ضيل  للمخرج  احل�����ض��ار(  حت��ت  )ال��ق��د���ش  فيلم  ويف 
امل��دي��ن��ة  ث��م��ة ����ض���ورة ع���ن واق�����ع  خ��ل��ي��ف��ي ع����ام 1990 
احلثيثة  وامل���ح���اولت  بامل�ضتوطنات  امل��ه��ددة  امل��ق��د���ض��ة 
م���ن امل�����ض��ت��وط��ن��ن اح���ت���الل ب���ي���وت ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن يف 
فيها. ا�ضتيطانية  ب���وؤر  وت��اأ���ض��ي�����ش  امل��ق��د���ض��ة،  امل��دي��ن��ة 
م��اآذن  من  )بيان  فيلمه  ق��دم  يا�ضن  جمال  املخرج  اأم��ا 
القد�ش( يف العام 1993 والذي �ضور فيه اخلطر الداهم 
الوح�ضية  والع���ت���داءات  ال��ق��د���ش،  مدينة  يتهدد  ال���ذي 
الفيلم  ور���ض��د  الق�����ض��ى.  امل�����ض��ج��د  امل�����ض��ل��ن يف  ع��ل��ى 
وجدان  يف  ومكانتها  القد�ش  ورمزية  املدينة  هذه  موقع  
ال�ضهاينة  ادع��اءات  الفيلم  وفّند  وامل�ضيحين،  امل�ضلمن 
وك�ضف  الق�ضى.  امل�ضجد  ا�ضفل  املزعوم  الهيكل  بوجود 
ا�ضا�ضاته  ت��ه��دد  ال��ت��ي  احل��ف��ري��ات  ع��ن  ال��ن��ق��اب  الفيلم  
بنيانه. ع��ل��ى   خ��ط��رًا  ي�ضكل  ال���ذي  ال���داه���م  واخل��ط��ر 

ومن ناحية اأخرى تناول فيلم )اأنا واأنت والقد�ش( للمخرج 
جورج خليفي عام 1996، �ضخ�ضيات فل�ضطينية مقد�ضية 
ومن خمتلف الديانات، لينتهي اإىل مقولة ا�ضتحالة وجود 
تطهريه  بعد  اإل  املقد�ضة  البقاع  هذه  على  حقيقي  �ضالم 
)كو�ضان  فيلمها  ويف  الغا�ضبن  ال�ضهاينة  املحتلن  من 
عزة  الفل�ضطينية  املخرجة  ر�ضدت   1999 عام  مو�ضى( 
الفل�ضطينية  امللكية  وم�ضتندات  اأوراق  م�ضري  احل�ضن 
للفل�ضطينين. اململوكة  والأرا���ض��ي  للبيوت  )الكوا�ضن( 
ويف اأول اأفالمه، قّدم املخرج اياد الداوود فيلم )القد�ش 
وعد ال�ضماء( يف العام 1999. وفيه تناول التاريخ العريق 
القا�ضية  وللظروف  عروبتها،  على  املوؤكد  القد�ش،  ملدينة 
جلعلها  ال�ضهاينة،  اي��دي  على  املدينة  لها  تتعر�ش  التي 
العرب. �ضكانها  واخالئها من  اليهود،  للم�ضتوطنن  فقط 
حازم  املخرج  يعود  الأق�ضى،  انتفا�ضة  اأح��داث  وخ��الل 
للعي�ش(  ال�ضعب  الثمن  )ال��ق��د���ش،  فيلمه  يف  البيطار 
وحالها،  �ضورتها  لعر�ش  القد�ش  مدينة  اإىل   ،2001 عام 
انتفا�ضة الق�ضى. ال�ضاعات الأوىل لندلع  فيتوقف عند 

ال�ضفدي،  اأك��رم  للمخرج  ال�ضور(  )اآخ��ر  فيلم  يف  اأم��ا 

موسى مراغة

خمتلفة  جن�ضيات  م��ن  �ضخ�ضيات،  ث���الث  ف��ي��ت��ن��اول 
املقد�ضة. املدينة  ح��ب  وجمعها  فل�ضطن،  يف  عا�ضت 

الزبيدي  �ضبحي  للمخرج  قلنديا(  )عبور  فيلم  ومينح 
الذين  الفل�ضطينين  ع��ن  للحديث  اأح��داث��ه  م��ن  ج���زءًا 
الرحال  بهم  حطت  حيث   ،1948 عام  نكبة  بعد  هجروا 
اخل��ط��ر  زال  ل  وح��ي��ث  ال��ق��د���ش  ���ض��واح��ي  اإح�����دى  يف 
لها. نهاية  ل  متتابعة  وبهجرات  بالرحيل  يتهددهم 
وتتاألق املخرجة اآن ماري جا�ضر يف فيلمها )كاأننا ع�ضرون 
فيلم  ت�ضوير  فريق  حكاية  ر�ضدها  يف  وذلك  م�ضتحيل( 
فل�ضطيني، يحاول تخطي احلواجز والدخول اإىل القد�ش 
فيواجه م�ضاكل مع حواجز جنود الحتالل، حيث يتعر�ش 
عليهم. والع��ت��داء  وال�ضرب  للتنكيل  الت�ضوير  طاقم 

واجن������ز امل����خ����رج م��ي�����ض��ي��ل خ��ل��ي��ف��ي ف��ي��ل��م��ه )ن�����ض��ي��د 
احل���ج���ر( ال����ذي جت���د ف��ي��ه ح�����ض��ور امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ض��ة 
هجرتها  م���ن  فل�ضطينية  ام������راأة  ع����ودة  خ����الل  م���ن 
وا���ض��راره��ا ع��ل��ى ال���ع���ودة والق���ام���ة يف ال��ق��د���ش رغ��م 
وت��ه��دي��دات. م�ضايقات  م��ن  الق��ام��ة  ت��ل��ك  ي��ع��ري  م��ا 

ويف ن�ضاط �ضينمائي اأقيم يف القد�ش، حيث مكانة املدينة 
الفل�ضطينين  قلوب  يف  وذاتيًا  وثقافيًا  وتاريخيًا  دينيًا 
يف  �ضابات  خم��رج��ات  ثماين  عنه  ع��ربت  حيث  قاطبًة 
جمموعة �ضينمائية حتمل عنوان )القد�ش قريبة وبعيدة( 
وذلك من خالل عدة اأفالم ق�ضرية تتحدث عن القد�ش، 
وم���ن ت��ل��ك الأف�����الم: )اب��ن��ة ع��م��ي( ل��ل��ي��ايل ال��ك��ي��الين، 
بالألوان(  )القد�ش  الأخ�ضر،  ل��دارا   )13 حظي  )رق��م 
وفيلم  عتمة،  ل��رغ��ده  �ضتي(  )ح��ك��اي��ة  م�ضلم،  لنجاح 
)القد�ش، حلم مل يتحقق بعد( للمخرجة �ضالم كنعان.

والعقول،  القلوب  يف  را�ضخة  و�ضتبقى  القد�ش  كانت 
يف  احلية  ال�ضمائر  لأ�ضحاب  ال�ضاغل  ال�ضغل  و�ضتظل 
الن�ضال  و�ضيظل  املقاومة  الأمة، وحا�ضرة يف كل جهات 
و�ضتظل  ولتحريرها.  امل��دائ��ن  جوهرة  لعودة  م�ضتمرًا 
وباأيدينا  الغا�ضب  دن�ش  من  لتحريرها  ن�ضالنا  بو�ضلة 
اآٍت. �ضالم  لها  �ضيكون  حيث  وحريتها  بهاءها  �ضنعيد 

مدينة القد�س وجتلياتها يف امل�صهد ال�صينمائي
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اأخ��ط��ر  ال��ث��ق��ايف  التطبيع  ُي��ع��د      
من  اب��ت��داء  خ��ط��ورة  التطبيع  جبهات 
امل��خ��زون  يحتويه  م��ا  ك��ل  ع��ن  التخلي 
اأع���داء،  وي�ضنفهم  وال��راث��ي  الثقايف 
ال�ضهيوين  الفكر  ل��ه��ذا  ال�ضماح  اإىل 
و�ضرد  الدماء  ا�ضتباح  الذي  العن�ضري 
هنا  ومن  والنت�ضار.  بالتمدد  الأب��ري��اء 
اإىل  ال�ضهيونية  ال��دع��وات  ه��ذه  ف���اإن 
الثقايف  التطبيع  اجن���از  يف  الت�ضريع 
ي�ضكل  والإ���ض��الم��ي،  العربي  العامل  مع 
العربي  للعقل  حتد  عملية  اأك��رب  اليوم 
ال�ضخ�ضية  يكون  الذي  وللراث  والقيم 
فال�ضهاينة  الإ����ض���الم���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

احراز  اأن  جيدا  ويعرفون  التطبيع  فكرة  اأبعاد  يدركون 
ي��ع��زز التحرك  ال��ث��ق��ايف امن���ا  ت��ق��دم ع��ل��ى امل��ج��ال  اأي 
والأمنية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجالت  باقي  على 
التو�ضعي. ال�ضهيوين  املخطط  تخدم  جميعها  وه��ي 

وهناك العديد من احلجج والتربيرات التي ي�ضوغها 
املثقفن  بن  التوا�ضل  عملية  وتزين  لتجميل  املطبعون 
فكلما  والإ�ضرائيلين،  العرب  والأكادميين  والفنانن 
لإطالق  البع�ش  انربى  الثقايف  التطبيع  مبقاومة  نودي 
�ضعار "اعرف عدوك"، واأن دعوة الإ�ضرائيلي واجللو�ش 
�ضعوبنا  اأن  ت��وؤك��د  كله  ال��ع��امل  اإىل  ر�ضالة  تر�ضل  معه، 
قتلها  ال��ذي  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  ب��ن  تف�ضل 
والطبية. والثقافية  اجلامعية  موؤ�ض�ضاته  وبن  وهجرها 

يرى املطبعون فنيا ويربرون تطبيعهم باأنهم يعر�ضون 
ويعر�ضونهما  والإ�ضرائيلية"  الفل�ضطينية  "الروايتن 
ل  الفنان  اأن  ي��رون  كما  رواي���ة،  لأي  حتيز  دون  باأمانه 
عمله. اأ�ضا�ش  فاحلرية  اأ�ضاليبه  عن  ي�ضاأل  اأن  يجب 

ملقارنة  جمال  ل  اأن��ه  املنطق  ويقول  احلقيقة  تقول 
والن�ضال  والثورة  بالعدالة  امل�ضبع  الفل�ضطيني  التاريخ 
القائمة  الإ�ضرائيلية  ب��ال��رواي��ة  ب��الأر���ش،  والتم�ضك 
ع��ل��ى ال��ظ��ل��م وال��ق��ت��ل وال��ت��ه��ج��ري، ف��ال مي��ك��ن التعامل 
مبن  القبول  ميكن  ول  بالند  الند  معاملة  ال��غ��زاة  م��ع 
املنطقة.  يف  وق���ائ���دة  رائ����دة  ك��دول��ة  نف�ضه  ي��ف��ر���ش 
اأما فيما يتعلق باأ�ضلوب وحرية الفنان، فالفنان هو 
اأكرث من ينبغي اأن ي�ضاأل خا�ضة ان تعر�ش الأمر للتطبيع 
م�ضوؤولية  يتحمل  اأن  الفنان  على  لأن  العدو  مع  الفني 
وعلى  ال�ضعوب،  م�ضوؤوليات  تفوق  و�ضيا�ضية  اجتماعية 
ال�ضعوب  جانب  اإىل  ال��وق��وف  العربي  واملثقف  الفنان 
ت�ضلب  قد  اأفكار  من  به  تتاأثر  اأن  ميكن  مما  حلمايتها 
منها حريتها وتراثها وثقافتها، وعليهم اأن ياأخذوا بزمام 
الفعل  رد  بدل  الفعل  لهم  فيكون  املواجهة،  يف  املبادرة 
واأن  ك���ب���رية  ق���ري���ة  ال���ع���امل  اأن  امل��ط��ب��ع��ون  ي����رى 
امل����وؤمت����رات ال��ع��امل��ي��ة حت���دي���دا ت�����ض��م اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن 
وه��ن��ا ي��ط��رح��ون ���ض��وؤال��ه��م اخل��ب��ي��ث ه���ل ت��ري��دون��ن��ا 
وال��ت��ط��ور؟؟ وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��امل  ع��ن  ننقطع  اأن 

والأكادميين  للمثقفن  ميكن  ب�ضاطة  وبكل  ولكن 
الذهاب اإىل غالبية املوؤمترات العاملية ب�ضروط يحتمها 
اأن  من  التاأكد  اإىل  اإ�ضافة  والوطني،  الإن�ضاين  الواجب 

التطبيع يغزو والرتاث يتصدى
د. نجالء الخضراء

�ضفارة  من  رعاية  اأو  حتويل  على  حا�ضل  غري  املوؤمتر 
اإ�ضرائيلية  موؤ�ض�ضة  اأي  من  اأو  الإ�ضرائيلية،  الحتالل 
اأم خا�ضة. فاملثقف عندما يحرم  اأخرى ر�ضمية كانت 
خالفاته  ي�ضع  اأن  يرف�ش  وع��روب��ت��ه  ووط��ن��ه  ثقافته 
حجة،  اأية  حتت  جانبا  ال�ضهيوين  العدو  مع  ال�ضيا�ضية 
لأن عزل الفن والثقافة عن ال�ضيا�ضة هو ما يريده العدو 
  . مل��اع  وح�ضاري  علمي  ب��ورق  احتالله  تغليف  اأج��ل  من 
فكرة  وب��ن  احلديبية  �ضلح  ب��ن  املطبعون  ي��ق��ارن 
التطبيع فريون يف ال�ضلح خطوة بدائية نبوية للتطبيع 
هدنة  هو  احلديبية  �ضلح  اإن  ال�ضرائيلي.  الكيان  مع 
بن عدوين ول ميكن مقارنته باإقامة ال�ضالم والتطبيع 
مع عدو مازال يغت�ضب الأر�ش وي�ضرد اأهلها، فال�ضالم 
والتطبيع يف هذه احلالة هما ا�ضت�ضالم وقبول ب�ضروط 
لإعادة  الهدنة  تقبل  مقبول، يف حن  وهذا غري  العدو، 
كان  لقد  وال�����ض��الح.  بالعدة  ودعمها  اجليو�ش  تهيئة 
ميكن  ومل  ووحدها  الأم��ة  جمع  اتفاقا  احلديبية  �ضلح 
حن  يف  الأم���ة،  قائد  عقده  اتفاق  وه��و  اأعدائها  منها 
واأ�ضعفت  الأم����ة  ع��ق��د  امل��ن��ف��ردة  الت��ف��اق��ات  ف��رط��ت 
ال�ضهيونية  �ضرطان  ومكنت  اأعدائها  وق��وت  �ضوكتها 
وفكرها.  وتراثها  عقيدتها  على  التجروؤ  م��ن  الفتاك 
ان الكيان ال�ضهيوين اليوم ل يعرف باأي حق ان�ضاين 
لأكرث من اثني ع�ضر مليون فل�ضطيني مت�ضردين يف الأر�ش 
بحجة اأنهم خرجوا قبل جيل اأو جيلن، يف حن يرون حق 
الهجرة يف كل حلظة ومتى �ضاوؤوا لليهود الذين يحتمل 
اأن اأجدادهم قبل �ضبعن جيال مروا من فل�ضطن ولو اأن 
هوؤلء الأج��داد ل ينتمون باأي �ضلة اإىل �ضكان املنطقة. 
ت��ق��ب��ع اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ت����راث ث��ق��ايف عميق 
الثقافة  لبدائل  الن�ضياع  �ضهلة  غري  اأم��ة  منها  يجعل 
تنطوي  امل��راك��م��ة  الثقافة  ه��ذه  اأن  مبعنى  الدخيلة 
حت�ض�ش  ت�ضتطيع  و���ض��واب��ط  م��ق��اوم��ة  عنا�ضر  ع��ل��ى 
باأنها  و�ضفت  لهذا  عليها،  والدخيل  والبديل  الطارئ 
عليها  وهبت  التاريخ  حمن  باأق�ضى  ابتليت  اإذ  مواجهة 
م��ن حم���اولت  ل�ضل�ضة  وت��ع��ر���ض��ت  ال��ع��وا���ض��ف  اأع��ت��ى 
واإرادة. و�ضالبة  ق��وة  اإل  املحن  تلك  تزدها  ومل  املحو 
املتنوعة،  وحدتها  يف  هي  العربية  الثقافة  ق��وة  اإن 
ويف تنوعها الذي يتدفق كنهر نحو م�ضب واح��د، فهي 

ل تخ�ش بلًدا بعينه، ول �ضعًبا مبفرده، 
درجة  بلغت  مهما  عرقية  جماعة  ول 
اأ�ضالتها. واإمنا تخ�ش جماع روح هذه 
الباحثن عن جوهر  نتاج  فهي  الأم��ة، 
البحار،  مياه  يف  والغوا�ضن  احل��ي��اة 
القبائل املتعددة الأن�ضاب يف  وانطالق 
الفالحن  وثمار  العربية،  ال�ضحراء 
�ضفاف  على  وال��غ��ر���ش  احل���رث  ذوي 
الأنهار، والرعاة الأ�ضداء على اجلبال، 
وهي تخ�ش اأبناء املدن، وبدو الواحات، 
اأي�ضًا  و�ضكان القرى املعزولة، وتخ�ش 
تلك العرقيات والإثنيات املتعددة التي 
تعي�ش يف وطننا العربي، والتي جتمعنا 
. ال��دي��ن  وو�ضائج  وال��ت��اري��خ،  اجلغرافيا  اأوا���ض��ر  معها 

فاإن كان عنوان م�ضروع التطبيع هو التفكيك الثقايف 
العنوان  ف��اإن  متا�ضكها  مقومات  وتدمري  الأم��ة  لوحدة 
امل�ضاد يبقى هو ثقافة الوحدة اأي الثقافة احلري�ضة على 
تنمية عنا�ضر الوحدة يف املجتمع وتعزيز اأوا�ضر التما�ضك 
بن اأبناء الأمة، اإل اأن احلديث عن ثقافة الوحدة يجب 
الن�ضجام  با�ضم  القهر  ثقافة  على  ال�ضعوب  ي�ضوق  األ 
اللون  هيمنة  وثقافة  التما�ضك  با�ضم  ال�ضهر  وثقافة 
الواحد فداخل الثقافة العربية هناك تنوع كبري اعتمد 
الواحد  املجتمع  بالآخر داخل  القبول  قيم  تكري�ش  على 
اإطار هذه الوحدة.  للتكامل يف  واحرام الآخر وال�ضعي 
اأن الراث ال�ضعبي العربي مبا يحتويه من معارف 
وفنون ومعتقدات واآداب لي�ش جمرد ذاكرة لل�ضعوب ولكنه 
ح�ضور حي وفاعل يف الوقت الراهن،  تكمن اأهميته باأنه 
ي�ضتطيع اأن يعطي لل�ضعوب هويتها اخلا�ضة التي متيزها 
يف  ال�ضعب  هذا  ت�ضع  بدورها  والتي  ال�ضعوب  باقي  عن 
به،  وحتتفي  العريق  التاريخ  �ضاحبة  ال�ضعوب  م�ضاف 
يف  م�ضاهمات  له  العريق  التاريخ  هذا  اأن  هنا  والأجمل 
تطوير ال�ضعوب الأخرى ويتجلى هذا يف م�ضاهمته الكبرية 
يف تراكم املعرفة. وهو ارث عظيم لي�ش ل�ضعب من ال�ضعوب 
والأخري  الأول  املحور  لالإن�ضانية جمعاء. وهو  بل  فقط، 
لثقافة �ضعب من ال�ضعوب، وهو ما ي�ضهم ب�ضكل رئي�ضي 
يف تكوين العقل اجلمعي. فنحن اأحوج ما نكون اإىل تراث 
ووحدتنا  ترابطنا  على  حتافظ  م�ضركة  ورم��وز  موحد 
اأي وقت م�ضى، نظرًا  اأكرث من  ك�ضعب واحد متما�ضك 
والتهجري . التهويد  الفل�ضطيني من  ال�ضعب  يواجهه  ملا 

ي��ع��م��ل ال������راث ع��ل��ى ح��ف��ظ ذاك������رة ال�����ض��ع��وب 
ن�ضالية  ور���ض��ال��ة  التطبيع  ف��ك��رة  ���ض��د  ���ض��الح  وه���و 
قهرها. ميكن  ل  مقاومة  وو�ضيلة  الأج��ي��ال  تتناقلها 

لأن��ه  احل�����ض��ارة  عجلة  اأب����دًا  ال���راث  يعيق  _ل 
ببحثهم  لهم  تربيرا  املطبعون  يروجه  ما  وهو  اأ�ضا�ضها 
عن املعا�ضرة واحلداثة، ميكن للراث ال�ضعبي اأن ي�ضهم 
ب�ضكل مبا�ضر بالتنمية القت�ضادية فهو ثروة اقت�ضادية 
�ضواء  معا�ضرة  وفعاليات  جمالت  يف  ا�ضتغاللها  ميكن 
يف الهند�ضة املعمارية اأو اللبا�ش اأو ال�ضياحة اأو الأدوات 
والإبداعات الفنية الأخرى، اإ�ضافة اإىل اأنه ي�ضكل العن�ضر 
والفنية. ال�ضياحية  املهرجانات  من  لكثري  الأ�ضا�ضي 
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تصاميم هيئة اإلعالم اإللكرتوني 
يف جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

: الإيــرانــيــة  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  يف  ــروين  ــك الل ــالم  العـ هيئة  ــاج  ــت اإن مــن  �صولفة"   " برنامج  عــن 

   بقلم األستاذ: رامي الحاج علي /قناة فلسطين اليوم
يف  الفل�ضطينية  املخيمات  داخ��ل  العالمي  امل�ضهد  على  وجودها  تفر�ش  اأن  ا�ضتطاعت  "مبادرة 
م�ضهد  اإىل  املبارك  ال�ضهر  تفا�ضيل  اإحالة  على  الفل�ضطيني  ال�ضباب  من  جمموعة  جت��راأ  �ضورية، 
الوجودية   التحديات  من  العديد  عك�ضت  كبري  و�ضغف  ب�ضيطة  باأ�ضئلة  بداأت  التي  التجربة  مقاوم، 
على  وثوابتها  وتقاليدها  وتاريخها  الأر���ش  يحمون  ممن  املخيمات  لأبناء  م�ضرفة  مناذج  وقدمت 
هيئة معتقد ومبا يتجاوز حكايات الكبار واغاين الن�ضر على �ضفاه ال�ضغار.. عن �ضولفة  رم�ضان 
نتحدث التي كانت �ضولفة  فل�ضطينية بامتياز ولتكون ال�ضطر الأول بواقع املخيمات ومدى ارتباطهم 
مهمة  عتبة  الربنامج  هذا  لي�ضكل  ثم  املقاوم،  الفل�ضطيني  احل��دث  تفا�ضيل  يف  الثوري  وتعلقهم 
هنا  ال�ضوؤال  ليكون   .. وبرتقالها  ليمونها  ونكهة  باألوان مطرزاتها  والقرى  املدن  اأ�ضماء  ل�ضتح�ضار 
  .  " والأمل  واحلنن  الغربة  بنكهة  كانت  الإجابات  واأم��ا  الأ�ضرى  وعن  القد�ش  وعن  ال�ضهداء  عن 
وج���دي���ر ذك����ره اأن ب��رن��ام��ج "����ض���ولف���ة "مت ت�����ض��وي��ره  خ���الل ���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك يف 6 
اجلمعية:  يف  الل���ك���روين   الإع����الم  ف��ري��ق  بتنفيذه  دم�����ض��ق.وق��ام  ب��ري��ف  فل�ضطينية   خميمات 

 
*اعداد واإخراج : الأخت ولء م�صعود                            *تقدمي : الأخ جمال م�صطفى 

*ت�صوير ومونتاج : الأخ اأمين الع�صكري             *م�صور م�صاعد : الأخت �صرين خالد 

*ت�صميم غرافيك : الأخ �صبحي مو�صى          *  م�صاعد تقني : الأخ حممود ال�صماك 

الإ�صراف العام : الأخ حممد م�صعود



د  د د د د TAREEQ ALQUDS1919

نافـــــــذةنافـــــــذة

اإىل  ن�ضبة  ال���ض��م  بهذا  �ضميت 
وهو  القرية،  �ضمايل  مقام  ل��ه  ويل 
ال�ضليبية. احل����روب  ���ض��ه��داء  م��ن 

تقع قرية نا�ضر الدين يف الق�ضم 
الأدن��ى،  اجلليل  جبال  من  ال�ضرقي 
اأي يف اجلنوب الغربي ملدينة طربيا 
وتبعد نحو 7 كم عن طريق النا�ضرة  
طربيا، ونحو كيلومرين على �ضاطئ 
ب��ح��رية ط��ربي��ا ال��غ��رب��ي. وب��ع��د نحو 

الفجا�ش  وادي  راف��د  حجة  وادي  يبداأ  الغربي  جنوبها  من  واح��د  كيلومر 
يف  تنتهي  �ضغرية  اأودي��ة  ع��دة  تبداأ  �ضرقها  وم��ن  الأردن،  نهر  رواف��د  اأح��د 
مبا�ضرة،  �ضرقها  الواقعة يف  التينة  القرية عن  ينابيع  ومن  بحرية طربيا. 
وعيون البيار الواقعة يف جنوبها ال�ضرقي، وعن الكلب الواقعة يف جنوبها.
عام 1945 بلغت م�ضاحة اأرا�ضي قرية نا�ضر الدين واأرا�ضي قرية املنارة 
الواقعة على بعد 3 كم من جنوبها ال�ضرقي نحو 6،797 دومنًا. وكان يف القرية 
109 ن�ضمة عام 1922، وارتفع العدد اإىل 179 ن�ضمة عام 1931 ، ثم انخف�ش 
الوجود. من  ال�ضهاينة  ازلها   1948 عام  ويف   .1945 عام  ن�ضمة   90 اإىل 

اخل��������دم��������ات،  م��������ن  ن�����������وع  اأي  ال������ق������ري������ة  يف  ي������ك������ن  مل 
واع����ت����م����د اق����ت���������ض����اده����ا ع����ل����ى ال�������زراع�������ة وت����رب����ي����ة امل���ا����ض���ي���ة.

      بعد اأن ا�ضتد القتال يف مدينة طربيا بن العرب  والغزاة ال�ضهاينة، 
جراء العدوان ال�ضهيوين عام 1948، وكان التفوق يف الرجال واملعدات اإىل 
جانب العدو ال�ضهيوين الذي كان ي�ضيطر على املداخل املوؤدية اإىل املدينة، 
القريبة  القرى  من  قادمة  جن��دة  اأن  عنها،  املدافعن  بن  اأخبار  �ضرت 
�ضت�ضلهم عن طريق قرية نا�ضر الدين فُطلب اإىل املجاهدين النتباه وعدم 
اإىل  و�ضلت  قد  الأخبار  اأن هذه  ويبدو  النجدات.  اأفراد  على  النار  اإطالق 
ال�ضهاينة فاأر�ضلت ع�ضابتا الأرغون و�ضترين ليلة 13-1948/4/14م قوة 
النجدة  اأفراد  اأنهم  القرية  اأهل  فاعتقد  العربية  الألب�ضة  اأفرادها  يرتدي 
ال�ضهاينة  دخل  وملا  بالرحاب،  فا�ضتقبلوهم  طربيا  اإىل  القادمة  العربية 
القرية طوقوها من كل اجلوانب ملنع و�ضول النجدات اإليها، وفتحوا نريان 
البالغ  القرية  اأبناء  من  �ضهيدًا   50 وا�ضت�ضهد  م�ضتقبليهم  على  اأ�ضلحتهم 
�ضخ�ضًا  اأربعن  اإل  املجزرة  هذه  من  ينج  فلم  ن�ضمة.   90 اآن��ذاك  عددهم 
كاملة. بتدمريها  الغزاة  ق��ام  ثم  جم��اورة،  قرية  اإىل  الفرار  ا�ضتطاعوا 

تمر األيام وتمضي السنوات في رحلة ال يؤوب منها الذاهبون، فال يبق سوى 
كالطيف  خفيفا  عبورهم  كان  سواء  الحياة،  محطات  عبروا  أشخاص  تركه  أثر 
زميل  جار،  أب،  أم،  بصورة..  الذاكرة  مأل  منهم  فكل  موقوتة،  كقنبلة  مدويا  أو 
نظافة،  عامل  حافلة،  سائق  متجول،  بائع  شرطي،  مقال،  كاتب  أستاذ،  دراسة، 
المرور،  إشارة  عند  التقيتهم  من  الطريق،  على  مبتسم  داعية،  ممثل،  صديق، 
ولكن  واالمتنان  المودة  كل  لهم  أِكن  أناس  االنتظار..  قاعات  في  حادثتهم  من 
دونه. حياتي  ألتصور  أكن  لم  وحقا  نفسي..  في  مميز  وقع  له  شخص  هناك 
ــره.. مــحــمــد بن  ــ ــذك ــ ــب وأزهــــــرت الـــــروح ب ــل ــق ــه ال ــال لـ ــ حــبــيــب م
ــم.. ــمــعــل وال األب  الـــــزوج،  الــصــديــق،  ــي،  ــب ــن ال اإلنـــســـان،  هللا..  ــد  عــب
تتزين  والسماء  سيرته،  نسمات  من  تفوح عطرا  الكون  أرجاء  وكل  ال  كيف 
ترابها. على  مشى  من  أعظم  أنه  شاهدة  فمازالت  األرض  أما  مواقفه،  بأنوار 
مرشد البشرية وقدوة المصلحين.. نبل أخالقه لن يتكرر مهما بلغ صفاء الروح 
وطهرها، كاألشياء الجميلة التي تقع في الحياة مرة.. مرة واحدة فقط، وال يسعنا سوى أن 
نجلس على ضفاف أنهارها العذبة، محاولين االرتواء من نبعها الفياض الذي ال يجف.
علمني رسول هللا أن أجعل لحياتي غاية وهدفا أسعى من أجله وأعيش لتحقيقه، 
أن أنقذ نفسي من ظلمات الفراغ والرتابة، أن أبحث عن شغفي وأبدع ما استطعت 
إلى ذلك سبيال، أن أحلم بحجم السماء وأعمل بقدر الطموح واإلرادة وال أتعجل أبدا، 
بل أثبت حتى أبلغ ويطمئن فؤادي، فالرسالة معركة حياة ال معركة ساعة أو شهر.
يوم َصَدع عليه السالم بدعوة الحق والهداية، لم يكن طريقه محفوفا بالورود، إال أنه 
آمن بفكرته وبنجاحها، فجعل قلوب الضعفاء واألقوياء تلتف حوله بكل صدق وثقة. عقل 
وتوكل، عمل وسأل هللا التوفيق، فكان النصر حليفه وغدت رسالته أعظم ما عرفه التاريخ.
وصايا رسول هللا جعلتني أوقن أن قيمة العمل ال تقاس بمدى كبره في نظر 
اَعُة  األعين، بل بعمق األثر الذي يتركه. قال صلى هللا عليه و سلم: “إِْن َقاَمِت السَّ
َوِفي َيِد أََحِدُكم َفِسيلًَة، َفإِِن اْسَتَطاَع أَْن ال َيُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها، َفْلَيْغِرْسَها”.. فالمعروف 
ال يحقر منه شيء وإن َصُغَر، ومهما َقلَّ فهو عمل محمود وعند هللا أجر محسوب.
رحمة  مــريــض،  عــيــادة  طيبة،  كلمة  ــالم،  س إلــقــاء  أذيـــة،  ــع  رف ابتسامة، 
بسيطة،  ــدت  ب وإن  أعــمــال  كلها  مــكــلــوم..  مــواســاة  طفل،  إســعــاد  ضعيف، 
تغيير  في  سببا  المواقف  هذه  تكون  وقد  الخير،  كل  ثناياها  بين  تحمل  فهي 
أقفالها. فتح  في  الدينية  المواعظ  وال  التربوية  المحاضرات  تفلح  لم  نفوس، 
لو لم يكن رسول هللا في حياتي لما عرفت أن الحب رزق كالمال والصحة وأنه 
مزيج متكامل من االحترام والمودة والعطف واأللفة والوفاء، أن المعاملة الطيبة ليست 
فقط مقرونة بالرضا واألمان، بل يجب أن تدوم حتى في أكثر األيام ألما وحزنا، أن 
الرحمة إحسان ال حدود له وغير مرتبط بفئة معينة، بل يشمل حتى أكثر الناس إيذاء لنا.
جوف  في  السجود  حــالوة  ــت  أدرك لما  حياتي  في  هللا  رســول  يكن  لم  لو 
أالمــس  المطر،  تحت  ــوقــوف  ال حــالوة  وال  خفيا،  ــداءا  نـ هللا  أنـــادي  الليل، 
أفطر،  صائمة  وأنــا  ترد  ال  بدعوة  فرحت  ولما  بربي،  العهد  حديثة  قطرات 
معانيه. وتتدبر  الــقــرآن  تتلو  وهــي  االطمئنان  من  درجــة  نفسي  بلغت  ولما 
و أنا أكتب هذه الكلمات، تذكرت مقاال كنت قد قرأته منذ سنتين على إحدى الجرائد 
الفرنسية ،حيث لخص الكاتب حياة النبي محمد في مجموعة من المعارك و الحروب، 
ملغيا بشكل تام ذاك الجانب األخالقي واإلنساني من الرسالة المحمدية .عجبا ألولئك 
الذين يتهمونه بالقسوة و”يتناسون” أنه قابل اإلساءة بعفو وسماحة، ينعدم نظيرهما بين 
أسوار محاكمهم الدولية. فيا ليتهم يطلعون على سيرته و يا ليتنا نقرأ و نستوعب لنقتدي!
أخيرا، لم أجد أجمل وال أبلغ من إهداء المبدع أدهم الشرقاوي ألقتبس منه الختام:
مدينة  الجامعات،  ــاه  إي تعلمني  لم  ما  علمني  ــذي  ال  ” “اأُلِمــــّيِ ذلــك  إلــى 
ــول هللا! ــاة. شــكــرا رسـ ــحــي ال كــيــف “أعــيــش”  ــا”، علمني  ـــ”أنـ ِبـ ــا”  ــ “أن ــه  ل

   لو لم يكن الرسول في حياتيقرية ناصر الدين

مجزرة ناصر الدين

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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