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النكبة  ...العابرة اىل سيف القدس

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

إشكالية املسافة بني مقاومة
الشعـب الفلسطينـي وفصائلـه الوطنيـة
"
ً 74
عاما على النكبة و�إن�شاء �إ�سرائيل

االبتزاز ..حمور ال�ســيا�سة الإ�ســرائيلية
هل بـد�أت الـحرب الـعاملية الـثالثة بـالـفعل؟
ثقافة

مدينة القدس وتجلياتها
يف املشهد السينمائي

�أبو علي ح�سن
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نبيل ال�سهلي
حممد رفيق القو�صي
عارف الآغا

مو�سى مراغة

ه �ن��اك م��ن ي���ص� ّر ع�ل��ى ال�ف���ص��ل ب�ين �أو�� �ض ��اع الأم ��ة
ال ��راه� �ن ��ة وب �ي�ن خ �ل �ف �ي��ات �ه��ا وم �� �س �ب �ب��ات �ه��ا احل �ق �ي �ق �ي��ة..
فقد جعلتنا م�شاريع الت�سوية الوهم مع العدو ال�صهيوين
نرى ون�سمع ما ال عني ر�أت وال �أذ ٌن �سمعت!! وك�أننا نعي�ش
م�سرحية الأطفال ال�شهرية "�ألي�س يف بالد العجائب" التي خال�صتها �أنّ على
"�ألي�س" �أن ت�صغر وت�صغر ح ّتى ت�صري يف حجم الأرنب �أو �أقل ،كي تدخل يف جحور
�ضب لدخلتموه"..
القوار�ض ،وتتخاطب وتتعامل معها " ..ح ّتى لو دخلوا جحر ّ
�إ ّن� � � �ه � � ��م ي � � ��ري � � ��دون م� � ��ن �أم� � �ت� � �ن � ��ا �أن ت � �ت � �� � �ض� ��اءل وت � �ت � �� � �ض� ��اءل
ك� � ��ي ت� ��� �ص� �ب ��ح يف ح � �ج� ��م "ال� � �ك� � �ي � ��ان ال � �� � �ص � �ه � �ي� ��وين" �أو أ�ق� � � � ��ل!!
�إنّ ه� ��ذا م ��ا ي ��ري ��ده الأم ��ري��ك��ي ��ون ب��ال �� �ض �ب��ط ،وه � ��ذا م ��ا ي���س�ت�ج�ي��ب له
ال�ب�ع����ض م ��ن امل�ح���س��وب�ين ع�ل��ى الأ ّم � ��ة م ��ن الأن �ظ �م��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي قبلت
ال ��دخ ��ول يف ج �ح��ر ال �� �ض� ّ�ب الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ور� �ض �ي��ت ب��ال �� �ض ��آل��ة وال ��ّ��ص �غ��ار..
وللأ�سف فكما كان يف زمن نكبة الأ ّم��ة يف فل�سطني يف �سنة � 1948أنظمة
لعبت دور امل �ت��واط��ئ وامل���س� ّه��ل ل �� �ش��راذم ال�ي�ه��ود م��ن ال�ت�م� ّك��ن م��ن فل�سطني،
ف � ��إنّ م�سميات �أخ� ��رى لأن�ظ�م��ة م��ن ه ��ذا ال��زم��ن ت�ق��وم ب ��دور ال ي�ق��ل خ�ط��ورة
ع��ن دور �أنظمة ذل��ك ال��زم��ن ،وب��ات��ت ت�ش ّكل م��ع الكيان ال�صهيوين ظ��اه��ر ًة
م��ن ظ��واه��ر االنحطاط وال ��ردّة ع��ن قيم الأ ّم ��ة وج��وه��ر ر�سالتها وتاريخها..
ما ذنبنا �إذا ك��ان "اليهود" قد انف�صلوا عن �أممهم بنا ًء على رواي��ات
وخ��راف��ات و�أح�ل�ام خ��رق��اء ،و�أق�ي��م لهم يف بالدنا و�ضع ًا ال م�ستقبل له بتات ًا؟
لقد �أق��ام��وا و�ضع ًا ال �أ�سا�س ل��ه ،وال �شروط ال�ستمراره ،والو�ضع ال��ذي ال
�أ�سا�س له �سوف يتح ّول �أكرث ف�أكرث �إىل م�أزق ال ح ّل له ،متام ًا كما البيت الذي
ال �أ�سا�س له فهو مهدوم حتم ًا ،ومهما جاملهم بع�ضنا ،وجاراهم يف كذبتهم
و�أوهامهم ،فلن يعدو �أكرث من كونه عام ًال جديد ًا من عوامل انهيار ذلك الو�ضع
على ر�أ���س عامله ومن �ساكنه ..لك ّنها جم ّرد الظروف الدولية العابرة ال �أكرث
وال �أق��ل وهي التي انخدع بها البع�ض وقر�أوها خط�أً على �أ ّنها ق��در ًا حمتوم ًا..
ه ��ذه ال �ظ��روف ال�ت��ي �سمحت ل�ه��م ال �ي��وم ك�م��ا �سمحت ل�غ�يره��م ب��الأم����س
مم��ار��س��ة ك��ل ه��ذه ال � ّرع��ون��ات وه ��ذا ال�ق��در م��ن اخل ��رق وال�سقوط وال�ت ّره��ات
وال �ه ��راء ب��ات�خ��اذ ك��ل ه ��ذا ال �ق��در م��ن امل��واق��ف ال�ل ّ�ا معقولة امل�ت���ص��ادم��ة مع
ال�سنن الإلهية يف حتمية دم��غ الباطل ،ف ��إنّ ه��ذه ال�ظ��روف ال�شا ّذة �سوف لن
ي�صحح التاريخ
ت�ستمر �إىل الأب��د ،وها نحن نرى ت�آكلها وانح�سارها ،ول�سوف ّ
م�ساره ،لي�أخذ كل فريق حجمه احلقيقي وق��دره احلقيقي ومكانه احلقيقي..
�إنّ ال � ��ذي � ��ن �� �ص� �ن� �ع ��وا ل �� �ش �ع �ب �ن��ا ن �ك �ب �ت ��ه ال م � �ك� ��ان ل� �ه ��م يف ه ��ذه
ال� � �ب �ل��اد ،وك � ��ل حم� � � ��اوالت ا� �س �ت �ن �ب��ات �ه��م يف ه � ��ذه الأر� � � � ��ض ل� ��ن ت �ف �ل��ح..
وا�س�ألوا القد�س عن الغزاة الذين م� ّروا عليها ،ثم اندحروا وتال�شوا..
وا� ��س� ��أل ��وا ���ش��ب��اب ف��ل�����س��ط�ين ال ��ذي ��ن �أدخ� ��ل� ��وا االح���ت�ل�ال يف دائ� ��رة
ال�����س ��ؤال امل��ه��ج��و���س��ة ب��ه �أذه � ��ان ال�����ص��ه��اي��ن��ة�" :إىل م��ت��ى مي��ك��ن �أن نظل
يف ه���ذه الأر������ض ال��ت��ي ت��ع��ل��ن ك ��ل ���س��اع��ة ع ��ن ح��ق��ي��ق��ة غ��رب��ت��ن��ا فيها".
وا�� � ��س � � ��أل� � ��وا ح�����ج�����ارة ف ��ل ��� ��س ��ط�ي�ن ال � ��ت � ��ي ن ��ط ��ق ��ت ب � ��أن� ���� ��ش� ��ودة
احل������ر ّي������ة يف ي�����د ال ��� ��ش ��ع ��ب امل� ���� ��ص� ��اب� ��ر امل� ��ع� ��ط� ��ي ب��ل��ا ح � � � ��دود ..
و�أ� � � � � ��س� � � � � ��أل � � � � ��وا � � ��س � ��ي � ��ف ال������ق������د�������س ال�������������ذي ل��������ن ي ��غ ��م ��د
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نشاطات جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية
جمعية ال�صداقة تزور ممثل الإمام اخلامنئي

احتفا ًء ب�شهر رم�ضان الكرمي قام وفد من جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ير�أ�سه د .حممد
البحي�صي رئي�س اجلمعية بزيارة �سماحة حجة
الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حميد �صفار الهرندي
حفظه اهلل ممثل الإمام اخلامنئي حفظه اهلل
يف ��س��وري��ة ،وق��د �ضم وف��د اجلمعية ك� ً
لا من
املهند�س حممد م�سعود م�س�ؤول هيئة الإعالم
الإلكرتوين ،والأخت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة
دع��م عوائل ال�شهداء والأي �ت��ام ،والأخ حممود
مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي،
والأخ��ت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة هيئة العالقات
العامة ،والأخ م��روان �شرقي ممثل اجلمعية
يف خميمي ال�سبينة وال���س�ي��دة زي �ن��ب (ع).
وذلك بتاريخ  6ني�سان  ،2022يف مكتب ممثل
الإم��ام القائد بال�سيدة زينب يف ريف دم�شق.
تبادل الطرفان املباركات ب�شهر رم�ضان �شهر

القر�آن ،و�أك��دا على �ضرورة اال�ستفادة من روحانية
ه ��ذا ال���ش�ه��ر يف ال�ع�م��ل ال���ص��ال��ح وخ��دم��ة �شعوبنا
وق�ضيتنا ،كما تباحثا ح��ول �سبل التعاون امل�شرتك
والفعال .وتطرق اجلانبان �إىل �آخر م�ستجدات ال�ساحة
الفل�سطينية والعمليات اال�ست�شهادية النوعية يف
فل�سطني ،وكذلك التطورات ال�سيا�سية على ال�ساحة
الإقليمية والعاملية وت�أثريها على بالدنا وق�ضايانا.

رئي�س جمعية ال�صداقة يف م�ؤمتر علمي
قدَّم د .حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية بحث ًا
بعنوان (ق��راءة يف ن�ش�أة الكيان ال�صهيوين)،
وذلك يف امل�ؤمتر العلمي (فل�سطني ق�ضية الأمة
املركزية) ،الذي انعقد برعاية رئي�س املجل�س
ال�سيا�سي الأعلى يف اجلمهورية اليمنية امل�شري
م�ه��دي حممد امل���ش��اط ،ودول ��ة رئي�س جمل�س
الوزراء اليمني د .عبد العزيز �صالح بن حبتور،
بتاريخ  26ني�سان  ،2022عرب من�صة .Zoom
�ضم امل�ؤمتر م�شاركات وتقدمي بحوث من 60
خمت�ص ًا من عديد الأقطار العربية والإ�سالمية.

هيئة العمل ال�شبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
جتري �سل�سة لقاءات يف �إطار التح�ضري مل�ؤمتر القد�س ل�شباب فل�سطني يف دورته ال�ساد�سة ع�شرة

�أجرى وفد هيئة العمل ال�شبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية برئا�سة الأخ حممود مو�سى �سل�سلة لقاءات
مع القيادات الفل�سطينية وم�س�ؤويل املنظمات ال�شبابية يف �إطار
التح�ضري للدورة ال�ساد�سة ع�شرة مل�ؤمتر القد�س ل�شباب فل�سطني.
بتاريخ  17ني�سان  2022التقى الأخ حممود مو�سى – م�س�ؤول
هيئة العمل ال�شبابي والطالبي يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية بالرفيق خالد عبد املجيد  -الأمني العام جلبهة الن�ضال
ال�شعبي الفل�سطيني ،يف �إط ��ار التح�ضريات الأول �ي��ة املتعلقة
مب�ؤمتر القد�س ل�شباب فل�سطني يف دورت��ه ال�ساد�سة ع�شرة.
بتاريخ  10ني�سان  2022ج��رى اللقاء مب�شاركة الأخ ��ت ر�شا
اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دع��م ع��وائ��ل ال�شهداء والأي �ت��ام والأخ
حممد عمر ح�سني ع�ضو هيئة العمل ال�شبابي وال�ط�لاب��ي،
م ��ع ق��ي ��ادة ف ��رع دم �� �ش��ق الحت� ��اد ��ش�ب�ي�ب��ة ال� �ث ��ورة ال �� �س��وري��ة.
ب �ت��اري��خ  13ن�ي���س��ان  2022ال�ت�ق��ى ال ��خ حم �م��ود م��و��س��ى مع
الأخ خ��ال��د خليل م���س��ؤول ال�شبيبة الفل�سطينية يف �سورية
الإط� � ��ار ال �� �ش �ب��اب��ي ل�ل�ج�ب�ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ل �ت �ح��ري��ر فل�سطني.
بتاريخ  19ني�سان  2022ج��رى اللقاء مب�شاركة الأخ ��ت ر�شا
اخل�ط�ي��ب م �� �س ��ؤول��ة ه�ي�ئ��ة دع ��م ع��وائ��ل ال �� �ش �ه��داء والأي� �ت ��ام،
والأخ ��ت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة هيئة العالقات العامة وعدد
من �أع�ضاء الهيئات يف اجلمعية ،مع الأخ حممد الآغ��ا ع�ضو
اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية و�أم�ين احت��اد ال�شباب
الدميقراطي (�أ� �ش��د) وع��دد م��ن �أع���ض��اء االحت ��اد ،وذل��ك يف
م��رك��ز االحت� ��اد مبخيم ال�يرم��وك ج �ن��وب ال�ع��ا��ص�م��ة دم�شق.

بتاريخ  20ني�سان  2022التقى الأخ حممود مو�سى وعدد
من �أع�ضاء هيئة العمل ال�شبابي ب��الأخ وائ��ل الهر�ش
�سكرتري املكتب الطالبي يف حزب ال�شعب الفل�سطيني.
بتاريخ  13ني�سان  2022جرى اللقاء مب�شاركة الأخت ر�شا
اخلطيب م�س�ؤولة هيئة دعم عوائل ال�شهداء والأيتام،
والأخ��ت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة هيئة العالقات العامة.
ب ��الأخ ب��در ج�بري��ل ع�ضو اللجنة امل��رك��زي��ة للجبهة
ال�شعبية لتحرير – القيادة العامة – م�س�ؤول منظمة
ال�شبيبة التقدمية الفل�سطينية يف مكتبه بدم�شق،
بتاريخ  13ني�سان  2022التقى الأخ حممود مو�سى –
م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي بالرفيق جيفارا
ال�شقريي �أمني ال�شعبة الطالبية العربية يف جامعة دم�شق.
ب�ت��اري��خ � 2022/4/12أج� ��رى الأخ حم �م��ود مو�سى
م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي والأخ جمال
م�صطفى ع�ضو هيئة الإعالم االلكرتوين يف اجلمعية،
لقاء م��ع الإخ ��وة �أع�ضاء راب�ط��ة فل�سطني الطالبية.
بتاريخ  14ني�سان  2022التقى الأخ حممود مو�سى
م �� �س ��ؤول هيئة ال�ع�م��ل ال�شبابي وال �ط�لاب��ي م��ع الأخ
ب��ا��س��ل �أب� ��و ال�ه�ي�ج��اء رئ�ي����س االحت� ��اد ال �ع��ام لطلبة
فل�سطني ف ��رع ��س��وري��ة وع ��دد م��ن �أع �� �ض��اء االحت ��اد.
بتاريخ  17ني�سان  2022التقى الأخ حممود مو�سى
م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي والأخ حممد
عمر ح�سني ع�ضو هيئة العمل ال�شبابي ،بالأخ علي حممد
�إ�سماعيل �سكرتري �شبيبة جبهة التحرير الفل�سطينية.
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الجمعية تعقد مؤتمر القدس لشباب فلسطني  -الدورة 16
ع �ل��ى �أن� �غ ��ام الأن��ا� �ش �ي��د ال��وط �ن �ي��ة (ال� ��� �س ��وري ،والإي� � ��راين،
والفل�سطيني)� ..أط�ل�ق��ت جمعية ال���ص��داق��ة الفل�سطينية
الإي ��ران �ي ��ة ف�ع��ال�ي��ات م ��ؤمت��ر ال �ق��د���س ل���ش�ب��اب فل�سطني يف
دورت ��ه ال 16املتزامنة م��ع ي��وم القد�س العاملي حت��ت عنوان
"القد�س ه��ي امل� �ح ��ور" ،ب�ح���ض��ور دب�ل��وم��ا��س��ي و�سيا�سي
وح�شد جماهريي مهيب .وذل��ك بتاريخ  23ني�سان ،2022
يف دي��ون��ز ب��ول �ي �ف��ارد مب�ج�م��ع اجل �ل�اء ال��ري��ا� �ض��ي بدم�شق.
اف �ت �ت��ح امل � ��ؤمت� ��ر الأخ حم��م ��ود م��و� �س��ى  -م� ��� �س� ��ؤول هيئة
ال �ع �م��ل ال �� �ش �ب��اب��ي وال� �ط�ل�اب ��ي م ��رح��ب�� ًا ب��احل �� �ض��ور فيما
ا�ستهلت الأع��م ��ال وال�ف�ع��ال�ي��ات ب �ق ��راءة ع �ط��رة لآي� ��ات من
ال ��ذك ��ر احل �ك �ي��م ب �� �ص��وت ال� �ق ��ارئ ال���ش�ي��خ ي�ح�ي��ى عمي�ش.
ت � � � � � � � � ��ر أ�� � � � � � � � � ��س امل� � � � � � � � � � ؤ�مت � � � � � � � � ��ر ك � � � � �ل� � � � � ً�ا م � � � � ��ن:
د .حم� � �م � ��د ال � �ب � �ح � �ي � �� � �ص� ��ي – رئ� � �ي� � �� � ��س ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال � � �� � � �ص� � ��داق� � ��ة ال � �ف � �ل � �� � �س � �ط � �ي � �ن � �ي� ��ة الإي� � � ��ران � � � �ي� � � ��ة.
د .مهدي �سبحاين – �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
�أ .ع � � �ب� � ��د اهلل �� � � �ص� �ب ��ري – �� � �س� � �ف �ي��ر ال� � �ي� � �م � ��ن.
د .حم� � �م � ��د ق� � �ي� � �� � ��س – أ�م � � �ي� � ��ن ع� � � � ��ام ال� � �ق� � �ي � ��ادة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة حل � ��زب ال� �ب� �ع ��ث ال� �ع ��رب ��ي اال� � �ش �ت�راك� ��ي.
د .ح� � ��� � �س � ��ام ال� � ��� � �س� � �م � ��ان – �أم� � �ي � ��ن ف � � � ��رع دم� ��� �ش ��ق
حل � � � � � ��زب ال� � � �ب� � � �ع � � ��ث ال � � � �ع� � � ��رب� � � ��ي اال�� � � � �ش � �ت� ��راك � � � ��ي.
بد�أ د .ال�سمان بكلمة �سورية حيث حتدث عن مزامنة امل�ؤمتر
للت�صعيد اجل� ��اري يف الأرا�� �ض ��ي امل�ح�ت�ل��ة ،وم �ق��اوم��ة �أهلنا
للمعتدين كي تبقى فل�سطني حا�ضرة يف قلوب وعقول العامل
�أجمع ،و�أكد ال�سمان على دور ال�شباب فهم ر�أ�س مال امل�ستقبل
ودوره ��م الن�ضايل ف�إنهم �أول من يقاوم و�آخ��ر من ينك�سر.
و�أ� �ش ��ار ال���س�م��ان �إىل �أن ت�ي��ار امل �ق��اوم��ة امل�م�ت��د م��ن �صنعاء
�إىل ط�ه��ران قلب امل��وازي��ن يف املنطقة ،م ��ؤك��د ًا على موقف
��س��وري��ة ال�ث��اب��ت وال��را� �س��خ م��ن الق�ضية الفل�سطينية التي
ك��ان��ت وم ��ا زال ��ت ح��ا��ض��رة يف ف�ك��ر ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د.
عقبها كلمة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية �ألقاها ال�سفري د.
مهدي �سبحاين ،ف�أ�شار �إىل �أهمية يوم القد�س العاملي بو�صفه
ي��وم� ًا رم��زي� ًا ال يخت�ص بفل�سطني ولكنه ي��وم وع��ي امل�سلمني
ووحدتهم ،يذكرنا �أن الكيان ال�صهيوين مزور وم�ؤقت وعن�صري،
و�أن احلكومات والقوى العاملية حتكم بطريقة مزدوجة ،مو�ضح ًا
�شجعه على املزيد من اجلرائم بحق
�أن التطبيع مع هذا الكيان َّ
ال�شعب الفل�سطيني ،م�ؤكد ًا �أن الطريق الوحيد حلل الق�ضية
الفل�سطينية هو املقاومة .و�شدد على �أن الدعم الدائم وامل�ستمر
للمقاومة الفل�سطينية هو م�صدر فخر للجمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،و�أن يوم القد�س العاملي هو يوم �إثبات لهذا الدعم.
تالها كلمة املقاومة �ألقاها ال�سفري عبد اهلل �صربي ح َّيا فيها
االنتفا�ضة املتجددة والعمليات البطولية يف فل�سطني ،والتي ت�أتي
يف ظل تطبيع بع�ض احلكومات العربية مع االحتالل ،معترب ًا �أن
هذه االنتفا�ضة تدح�ض مواقف املت�آمرين .و�س�أل �صربي كيف
تبقى فل�سطني كل هذا الوقت حتت االحتالل ،وما الذي ننتظره
ونحن نعلم �أن الكيان ال�صهيوين لي�س بوارد التفاو�ض؟! �آم ًال �أن
ي�ساهم �إحياء يوم القد�س العاملي يف قرع الأجرا�س من جديد.
و�أ���ش ��ار �إىل �أن اال� �س �ت �ع��دادات ج��اري��ة ع�ل��ى ق ��دم و� �س��اق يف
اليمن لإح �ي��اء ي��وم القد�س ال�ع��امل��ي؛ ب�ه��دف �إي���ص��ال ر�سالة
للعدو ال�صهيوين مفادها (القد�س عربية و�ستبقى كذلك).
كلمة فل�سطني �ألقاها �أم�ين عام القيادة الفل�سطينية حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي د .حممد قي�س ،و�أ�شار �إىل فعاليات

يوم القد�س العاملي التي ت�أتي هذا العام حتت �شعار (القد�س
هي امل�ح��ور)؛ لن�ؤكد لأهلنا ال�صامدين يف الأرا��ض��ي املحتلة
�أن الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضية كل املوحدين واملنا�ضلني،
م�ؤمن ًا ب�صمود �شعب لن ي�ست�سلم حتى حترير فل�سطني من
نهرها لبحرها ،وما العمليات الن�ضالية املتوا�صلة �إال ت�أكيد ًا
على ف�شل االحتالل ع�سكري ًا و�أمني ًا و�سيا�سي ًا ،مو�ضح ًا �أن من
يراهن على تراجع عزمية ال�شعب الفل�سطيني واهم ،كما حتدث
عن دور �سورية التي مل تر�ضخ يوم ًا ومل َ
تر�ض �إال �أن تكون يف
خندق الدفاع عن فل�سطني ،وحجر الزاوية يف حمور املقاومة،
م�شري ًا �إىل جهود الإمام اخلميني التي جعلت �إيران على اجلهة
ال�صحيحة يف مواجهة العدو ال�صهيوين و�أتباعه يف املنطقة.
ختام كلمات رئا�سة امل�ؤمتر قدمها رئي�س اجلمعية د .حممد
البحي�صي ،فبد�أها بالت�أكيد على �أننا منذ �أربعني �سنة ن�ستجيب
لهذا النداء الذي �أطلقه الإمام اخلميني يف كل مكان علت فيه
راية املقاومة ،ثم انتقل للحديث عن دور ال�شباب ،معترب ًا �أنهم
يحملون م�س�ؤولية كبرية يف �سبيل ا�ستعادة وحترير الأوط��ان،
مو�ضح ًا �أن فل�سطني تبقى طرف احلبل الذي ال ميكن ل�سائر
�أجزائه �أن تتحرك �إال �إذا حركنا طرفه ،و�أنها مركز ال�صراع
ب�ين احل��ق وال�ب��اط��ل .ث��م �شرح امل�شهد الإقليمي فهناك من
هو مع فل�سطني مبا تعنيه من حق حم�ض ،وهناك من هو مع
"�إ�سرائيل" مبا تعنيه من �شر حم�ض ،م�ؤكد ًا �أن الفل�سطينيني
هم �أ�صحاب احلق املطلق و�أن الق�ضية لي�ست ن�سبية وال تتجز�أ،
قائ ًال ملن ي�سعى لإقامة دولة فل�سطينية بالتفاو�ض وبالق�سمة مع
املغت�صب" :هذا كفر باحلق ،وكل كلمة ال ت�صب يف مقال القتال
هي مقولة مزيفة عاقر ال تنجب" .كما ر�سم معامل امل�شهد على
اجلانب الآخر فهو م�شهد م�شرق كونه يحمل املقاومة واملواجهة،
كامل�شهد املتمثل يف القد�س ،حيث الت�صعيد ال�صهيوين الذي
واجهه الفل�سطينيون بقوة وب�سالة ،م��ؤك��د ًا �أن اليوم ما عاد
مقبو ًال العودة �إىل ال��وراء بعد معركة �سيف القد�س ،وما عاد
مقبو ًال �أب ��د ًا ال�ع��ودة لف�شل امل�ؤ�س�سة الر�سمية الفل�سطينية.
وق� � ��د ت �� �س �ل ��م رئ� ��ا� � �س� ��ة امل� � ��ؤمت � ��ر يف ال� � �ف �ت��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة:
د .حم� � �م � ��د ال ��ب ��ح ��ي ��� ��ص���ي – رئ� � �ي� � �� � ��س اجل ��م ��ع ��ي���ة.
�أ .ر�أف � ��ت ال �ب �ك��ار – ع���ض��و جم�ل����س ال �� �ش �ع��ب يف � �س��وري��ة.
�أ .ر�ضوان احليمي وزي��ر مفو�ض ب�سفارة اليمن يف �سورية.
الأخ ع � �ب� ��د ال � � �ك� � ��رمي �� � �ش � ��رق � ��ي ع � �� � �ض� ��و ال� � ��دائ� � ��رة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف اجل �ب �ه��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ف�ل���س�ط�ين.
ي��ذك��ر �أن ا� �س �ت �ق �ب��ال احل �� �ض��ور ج� ��اء ع �ل��ى �أن� �غ ��ام ال�ف��رق��ة
النحا�سية الحت��اد �شبيبة ال�ث��ورة ،كما ت�ضمن امل�ؤمتر عر�ض
فيلم ع��ن فل�سطني م��ن �إع� ��داد هيئة الإع �ل�ام الإل �ك�تروين
يف اجل �م �ع �ي��ة ،وق ��دم ��ت امل �ن �ظ �م��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة وال �ط�لاب �ي��ة
م �ق�ترح��ات ل�ت�ف�ع�ي��ل دور ال �� �ش �ب��اب مب ��ا ي �خ ��دم ال�ق���ض�ي��ة.
ويف خ �ت��ام امل���ؤمت ��ر �أُل �ق �ي��ت ب��رق �ي��ات ع�ل��ى ال���ش�ك��ل ال �ت��ايل:
ب ��رق��ي ��ة ل �ل��رئ �ي ����س ب�����ش ��ار الأ� � �س� ��د �أل� �ق ��اه ��ا الأخ حم�م��د
ع �م��ر ح �� �س�ين ع���ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل ال �� �ش �ب��اب��ي وال �ط�لاب��ي.
ب��رق�ي��ة ل ل��إم ��ام ال�ق��ائ��د ال���س�ي��د ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي �أل �ق��اه��ا الأخ
حم �م��د م �� �س �ع��ود م� ��� �س� ��ؤول ه �ي �ئ��ة الإع� �ل ��ام الإل � �ك �ت�روين.
ب��رق �ي��ة ال �� �س �ي��د ح �� �س��ن ن �� �ص��ر اهلل �أل� �ق ��اه ��ا الأخ ج �م��ال
م �� �ص �ط �ف��ى – ع� ��� �ض ��و ه� �ي� �ئ ��ة الإع� � �ل� ��ام الإل � � �ك� �ت��روين.
برقية ال�سيد عبد امللك احلوثي �ألقاها الأخ م��روان �شرقي –
م�س�ؤول مكتب اجلمعية يف خميمي ال�سبينة وال�سيدة زينب.
بينما قدَّم البيان اخلتامي الأخ عمر جمعة – امل�س�ؤول الثقايف.
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الع د د

ج ��م ��ع ��ي ��ة ال� ���� ��ص� ��داق� ��ة يف م��ل��ت��ق��ى
� ��ش ��ب ��اب ��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ي�����وم الأر� � � ��ض
�شاركت هيئة العمل ال�شبابي وال�ط�لاب��ي يف
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية ممثلة
ب ��الأخ حم�م��ود مو�سى – م���س��ؤول هيئة العمل
ال�شبابي وع��دد من �أع�ضاء الهيئة يف امللتقى
ال�شبابي احل��واري الذي �أقامه احتاد ال�شباب
الدميقراطي "�أ�شد" مبنا�سبة ي��وم الأر���ض
حتت عنوان "�آخ��ر التطورات ال�سيا�سية على
ال�ساحة الفل�سطينية والإقليمية" بح�ضور
الأخ فهد �سليمان – نائب الأمني العام للجبهة
الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،وذلك بتاريخ 1
ني�سان  2022يف مكتب اجلبهة مبخيم الريموك.
حتدث الأخ فهد �سليمان عن يوم الأر���ض وعن
�آخ ��ر امل�ستجدات على ال�ساحة الفل�سطينية
والإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،وم��ا يتعلق بتداعيات
اجتماع املجل�س املركزي الأخ�ير ،وقمة النقب
التطبيعية وبحث ال�سبل املرتبطة ب�إعادة بناء
منظمة التحرير الفل�سطينية مبيثاقها الوطني،
تالها م��داخ�لات احل�ضور حيث حت��دث الأخ
حممود مو�سى ع��ن ال ��دور امل�ح��دود للف�صائل
الفل�سطينية املن�ضوية يف �إطار منظمة التحرير
الفل�سطينية يف �صياغة ال �ق��رار ال�سيا�سي
وال�ت��أث�ير على �صانع ال �ق��رار ،كما تطرق �إىل
الأ�سباب التي �أدت �إىل ف�شل الف�صائل يف حتقيق
الوحدة الوطنية الفل�سطينية وف�شلها يف تعزيز
احل�ي��اة الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية.
اجل ��م ��ع ��ي ��ة ت� ���� ��ش� ��ارك يف م ��ه ��رج ��ان
الحت���������������اد ط�����ل�����ب�����ة ف���ل�������س���ط�ي�ن
�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
ممثلة ب ��الأخ حممود مو�سى  -م���س��ؤول هيئة
العمل ال�شبابي والطالبي يف اجلمعية ،بح�ضور
املهرجان اخلطابي الذي �أقامه االحتاد العام
لطلبة فل�سطني  -فرع �سورية يف �سياق فعاليات
ي ��وم ال�ق��د���س ال�ع��امل��ي حت��ت ع �ن��وان "القد�س
هي املحور" ،وذل��ك بتاريخ  27ني�سان 2022
ع�ل��ى م ��درج كلية ال�ع�ل��وم يف ج��ام�ع��ة دم�شق.
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اجل� ��م� ��ع� ��ي� ��ة ت � ��� � ��ش � ��ارك يف ن������دوة
مب��ن��ا���س��ب��ة ي ��وم الأ� ��س�ي�ر الفل�سطيني
� �ش��ارك وف��د جمعية ال���ص��داق��ة الفل�سطينية
االيرانية تر�أ�سه د .حممد البحي�صي  -رئي�س
اجلمعية و��ض��م ك�ل ً�ا م��ن الأخ ع�م��ر جمعة -
امل���س��ؤول الثقايف والأخ ب�سام عليان ،بندوة
�سيا�سية �أق��ام�ت�ه��ا ح��رك��ة اجل �ه��اد الإ��س�لام��ي
مبنا�سبة يوم الأ�سري الفل�سطيني ويوم القد�س
العاملي حتت �شعار" احلرية للأ�سرى والتحرير
للم�سرى" ،وذل ��ك بتاريخ  16ني�سان 2022
يف �صالة خريجي املعاهد التجارية بدم�شق.
وقد �أجرى د .حممد البحي�صي عدة مقابالت
مع و�سائل �إعالمية حول املنا�سبتني �أ ّك��د فيها
على �أول��وي��ة ق�ض ّية الأ� �س��رى ووج ��وب ال�سعي
لتحريرهم و�أه�م� ّي��ة اللحظة التاريخية التي
متر بها الق�ضية يف �أج��واء يوم القد�س العاملي
وا�ستهداف العدو للم�سجد الأق�صى والعمليات
النوعية ال�ت��ي يبدعها ال�شباب الفل�سطيني
ال �ب��ا� �س��ل وال �ت �ف��اف ��ش�ع�ب�ن��ا ح ��ول امل �ق��اوم��ة.
اجلمعية ت�شارك يف ندوة مبخيم الريموك
بدعوة من ملتقى �شباب العودة �إىل فل�سطني
�شارك وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية �ضم كال من الأخ حممود مو�سى -
م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي ،والأخ
م ��روان �شرقي  -م���س��ؤول مكتب اجلمعية يف
خميمي �سبينة وال�سيدة زينب (ع) ،بح�ضور
ن��دوة يف خميم ال�يرم��وك جنوب دم�شق حتت
ع�ن��وان "من املخيم �إىل فل�سطني ..القد�س
هي املحور" ،وذلك بتاريخ  27ني�سان .2022

د .البحي�صي يف ح��ف��ل �إع �ل�ان نتائج
امل�سابقات الأدبية يف احتاد الكتاب العرب
بح�ضور د .حممد البحي�صي  -رئي�س جمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإي��ران�ي��ة ود .حممد
احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب وال�سادة
�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�س االحتاد وعدد
من الأع�ضاء �أعلن االحتاد عن نتائج امل�سابقتني
الأدبيتني اللتني �أقامهما احتفا ًء باليوم العاملي
ل�ل�ق��د���س وذل� ��ك ب �ت��اري��خ  28ن�ي���س��ان .2022
وب��ال�ت��زام��ن �أ� �ص��در االحت ��اد ك�ت��اب االقت�صاد
املقاوم طريق ال ّتحرير الذي ميثل حالة راقية
من ت�ضافر اجلهود بني احت��اد الكتاب العرب
وم�ؤ�س�سة �أر�ض ال�شام ،ثم اختتم بتوزيع اجلوائز
على الفائزين يف املراتب الثالث الأوىل يف جمال
ال�شعر ،وجم��ال الق�صة ،واخل��اط��رة ،واملقال.
�إذاع����ة ال��ق��د���س ت�ست�ضيف م�����س��ؤويل
ال � ��ع �ل��اق � ��ات وال� ��ع� ��م� ��ل ال ��� ��ش ��ب ��اب ��ي
يف � �س �ي��اق ف �ع��ال �ي��ات ي� ��وم ال �ق��د���س ال�ع��امل��ي
ا�ست�ضافت �إذاع��ة القد�س كل من الأخ حممود
مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي
والأخ��ت �آالء طوي�سي م�س�ؤولة هيئة العالقات
ال �ع��ام��ة يف جمعية ال �� �ص��داق��ة الفل�سطينية
الإي� ��ران � �ي� ��ة ،يف ب��رن��اجم �ه��ا ال �� �ص �ب��اح��ي مع
الإعالمية كوثر �صالح بتاريخ  28ني�سان .2022
تناول احلديث �أهمية �إحياء يوم القد�س العاملي،
والفعاليات املرتبطة به ومنها م�ؤمتر القد�س
ل�شباب فل�سطني ال��ذي تقيمه اجلمعية للمرة
الـ ،16كمن�صة �شبابية جتمع ال�شباب الفل�سطيني
وال�سوري والعربي حول ق�ضية واحدة هي ق�ضية
فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل احلمالت الإعالمية التي
تقوم بها اجلمعية يف هذا ال�سياق ومنها حملة
ال�صور التي حتمل �شعار يوم القد�س يف جميع
�أنحاء العامل وحملة ن�شر التعليقات بلغات متعددة
على ال�صفحات العاملية لن�شر التوعية بق�ضيتنا
العادلة حول العامل وك�سب الر�أي العام العاملي.
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جمعية ال�صداقة يف م�سرية جماهريية

بـمنا�سبة يــوم القـد�س الـعـاملي

اجلمعية ت�����ش��ارك يف ح��ف��ل ا�ستقبال
مب��ن��ا���س��ب��ة ي�����وم ال���ق���د����س ال ��ع ��امل ��ي
�شارك وفد من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية برئا�سة د .حممد البحي�صي و�ضم
ك ًال من املهند�س حممد م�سعود م�س�ؤول هيئة
الإع �ل��ام الإل� �ك�ت�روين والأخ حم �م��ود مو�سى
م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي والطالبي الذي
ق��ام ب ��دوره ب�ع��راف��ة احل �ف��ل ،بحفل ا�ستقبال
�أقامته �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
مبنا�سبة ي ��وم ال�ق��د���س ال�ع��امل��ي حت��ت ع�ن��وان
(دع� ��م ق�ضية ال �ق��د���س ال���ش��ري��ف وفل�سطني
ورف ����ض االح �ت�لال وال�ت�ه��وي��د) وذل ��ك بتاريخ
 2022 /4/28يف فندق ال�شرياتون بدم�شق.
ال��واح��ة الرم�ضانية يف خميم جرمانا
�ضمن ف�ع��ال�ي��ات �إح �ي ��اء ذك ��رى ي ��وم القد�س
ال�ع��امل��ي ،ودع �م � ًا و�إ� �س �ن��اد ًا لأه�ل�ن��ا املرابطني
يف فل�سطني� ..أق��ام��ت هيئة العمل ال�شبابي
والطالبي يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإي��ران �ي��ة فعالية ال��واح��ة الرم�ضانية ،حتت
عنوان (القد�س هي املحور) ،بح�ضور ممثلي
الف�صائل الفل�سطينية ،واملنظمات ال�شبابية
ال�ط�لاب�ي��ة ،وع ��دد م��ن املثقفني وح�شد غفري
م��ن �أه ��ايل املخيم .وذل��ك بتاريخ  19ني�سان
 ،2022يف مكتب ال�صاعقة مبخيم جرمانا.
ب��داي��ة حت ��دث الأخ حم�م��د ع�م��ر ح�سني عن
�أه�م�ي��ة ال�ق��د���س يف ال�ف�ك��ر ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي،
وم��ا ت�شكله من �أهمية ل��دى ال�شعوب العربية.
ثم حتدثت الأخت جمانة �صالح عن تاريخ مدينة
القد�س وت�سمياتها ،وال�سكان الأ�صليني لفل�سطني،
والأهمية التاريخية والدينية للم�سجد الأق�صى.
وت�لاه��ا يف احل��دي��ث الأخ ع�م��ر جمعة ال��ذي
�شرح عن القد�س يف الرواية العربية ،و�أهمية
�إ�صدار روايات عنها لتفند الرواية ال�صهيونية.

�شاركت جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
برئا�سة د .حممد البحي�صي وهيئتها القيادية،
و�أع���ض��اء الهيئات وع��وائ��ل ال�شهداء وح�شود
�سيا�سية و�شعبية غفرية ،بامل�سرية التي �أقيمت
�إحيا ًء ليوم القد�س العاملي والتي انطلقت من
مدخل �سوق احلميدية يف دم�شق باجتاه اجلامع
الأموي ،حيث �ألقيت كلمات خطابية باملنا�سبة
�أمام امل�شاركني الذين جتمعوا يف �ساحة اجلامع
الأم � ��وي ،وذل ��ك ب�ت��اري��خ  29ني�سان .2022
وقد �ألقى كلمة �سورية د .ح�سام ال�سمان �أمني
فرع دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي.
و�ألقى كلمة اليمن �أ.ر��ض��وان احليمي الوزير
امل�ف��و���ض ب��ال���س�ف��ارة اليمنية يف � �س��وري��ة .ثم
�ألقى كلمة �إي��ران د .مهدي �سبحاين ال�سفري

الإي ��راين يف �سورية .و�أخ�ي�ر ًا �ألقى كلمة فل�سطني
الأخ خ��ال��د ع�ب��د امل �ج �ي��د الأم �ي�ن ال �ع��ام جلبهة
الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني .ويف اخلتام �ألقى
د .خ�ل��ف امل �ف �ت��اح م��دي��ر ع ��ام م�ؤ�س�سة القد�س
ال��دول�ي��ة (� �س��وري��ة) ،البيان اخلتامي للم�سرية.

اجلمعية تقدم م�ساعدات لعوائل ال�شهداء

يف �إطار توا�صل اجلمعية مع �أبناء �شعبنا الفل�سطيني وعرفان ًا بت�ضحيات ال�شهداء الأبرار
الذين �سطروا با�ست�شهادهم �صفحة م�شرقة مل�ستقبل جديد لق�ضية �شعبنا العادلة ،قامت جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية_ هيئة دعم عوائل ال�شهداء بتقدمي منحة نقدية لعوائل ال�شهداء وذويهم
مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل وعيد الفطر ال�سعيد .وذلك بتاريخ  ٢٩رم�ضان املوافق لـ ٣٠ني�سان .2022
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� � ��� � �ص � ��داق � ��ة ت � �ت � �ق� ��دم ب ��ال� ��� �ش� �ك ��ر م� � ��ن �أ�� � �ص� � �ح � ��اب الأي � � � � � � ��ادي ال� �ب� �ي� ��� �ض ��اء
ال � ��ذي � ��ن ق � ��دم � ��وا ه � � ��ذه امل� � � �ب � � ��ادرة �� �س ��ائ� �ل�ي�ن اهلل ل � �ه� ��م دوام ال� ��� �ص� �ح ��ة وال � �ع� ��اف � �ي� ��ة.

وتزور عوائل ال�شهداء يف خميم ال�سيدة زينب

تقدير ًا لأُ َ�سر ال�شهداء ودعم ًا لهم؛ قام وفد من
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بزيارة
لعائالت �شهداء يف خميم ال�سيدة زينب (ع)،
و�ضم وفد اجلمعية الأخت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة
هيئة الدعم ،والأخ حممود مو�سى م�س�ؤول هيئة
العمل ال�شبابي والطالبي ،والأخ مروان �شرقي
م�س�ؤول مكتب اجلمعية يف خميمي ال�سبينة
وال�سيدة زينب .وذلك بتاريخ  19ني�سان اجلاري.
وقد �شملت الزيارة عائلة ال�شهيد حمزة عي�سى
( 17ع��ام � ًا) ،ال��ذي ارت�ق��ى يف خميم ال�سيدة

زينب بتاريخ 2013/8/18م ،وعائلة ال�شهيدين
ح�سن وح�سني معتوق اللذين ارتقيا يف ال�سيدة زينب
عام 2013م ،وعائلة ال�شهيد حممد �أحمد قا�سم
الذي لبى نداء ربه يف خميم الريموك عام 2017م.

حملة توزيع مالب�س العيد لأطفال املخيمات
بهدف �إدخال الفرح وال�سرور لقلوب الأطفال؛
قامت هيئة دع��م عوائل ال�شهداء والأي�ت��ام يف
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية بحملة
ت��وزي��ع م�لاب����س ال�ع�ي��د ل�ل�أط �ف��ال� ،شملت 40
طف ًال من �أب�ن��اء املخيمات يف دم�شق وريفها،
ب�إ�شراف الأخ��ت ر�شا اخلطيب م�س�ؤولة هيئة
الدعم و�أع�ضاء الهيئة ،وذل��ك خالل الأ�سبوع
الأخ�ير من �شهر رم�ضان املبارك .وت�أتي هذه

احلملة يف �إط��ارع�م��ل اجلمعية وم�س�ؤوليتها
االج �ت �م��اع �ي��ة جت� ��اه �أه �ل �ن ��ا يف امل �خ �ي �م��ات.
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حما�ضرة يف ذكرى
ا�ست�شهاد الرئي�س اليمني �صالح ال�صماد
�أقامت ال�سفارة اليمنية بالتعاون مع امل�ست�شارية
الثقافية الإيرانية يف دم�شق ندوة فكرية مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية الرابعة ال�ست�شهاد الرئي�س
اليمني �صالح ال�صماد ،وبالتزامن مع اختتام
معر�ض وجوه من نور .حا�ضر يف الندوة كل من
د .حممد البحي�صي -رئي�س جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية وال�سفري اليمني عبد اهلل
�صربي وامل�ست�شار الإيراين حميد ر�ضا ع�صمتي.
وق��د ح�ضر ال�ن��دوة ع��دد من �أع�ضاء البعثتني
الدبلوما�سية اليمنية والإيرانية ،وقيادات يف
الف�صائل الفل�سطينية ،وح�شد م��ن اجلالية
والطلبة اليمنيني.وذلك بتاريخ  21ني�سان .2022
حت��دث د .البحي�صي ح��ول الرئي�س ال�شهيد
ال�صماد و�أ�شار �إىل �أن��ه جت��اوز ح��دود ال�سلطة
ومغريات املن�صب �إىل م�ساحة الوطن وهموم
ال���ش�ع��ب والأم � ��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ،و��ض�ح��ى بحياته
خ��دم� ًة لوطنه و�شعبه و�أم �ت��ه ،ليقدم من��وذج
رج ��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،و�أع �ت �م��د خ�ط��اب��ا معرفيا
�إ��ص�لاح�ي��ا جت��دي��دي��ا ث��وري��ا ،وعملية م��رك��زة
ل�ب�ن��اء ال ��دول ��ة وال�ن�ه��و���ض ب ��الأم ��ة وامل�ج�ت�م��ع.
من جانبه ا�ستعر�ض ال�سفري اليمني يف �سورية
عبد اهلل �صربي �أبرز املحطات والتحديات التي

واجهت الرئي�س ال�شهيد �صالح ال�صماد
منذ التوافق الوطني عليه رئي�سا لليمن،
وحتى ا�ست�شهاده يف غارة جوية لتحالف
ال �ع��دوان ال�سعودي الأم��ري�ك��ي ،و�أ��ش��اد
ب�شخ�صية الرئي�س ال�صماد املت�ساحمة
واملعتدلة وت�صرفه كرئي�س توافقي،
يف �إط��ار م�س�ؤوليته الدينية والوطنية.
وبدوره �أ�شاد امل�ست�شار الثقايف الإيراين
الدكتور حميد ع�صمتي مبناقب وم�آثر
الرئي�س ال�شهيد ال ��ذي مثل النموذج
الأمني ال�صادق للقادة العظماء يف الأمة.
وتخلل الندوة عر�ض فيلم يوثق جلانب من
حياة وم�سرية الرئي�س ال�شهيد والظروف
التي عا�شتها اليمن خالل الفرتة املا�ضية.

(�سهرة رم�ضانية) يف املخيمات الفل�سطينية
بتاريخ  11ني�سان � 2022أقامت هيئة العمل ال�شبابي والطالبي
يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية �سهرة رم�ضانية يف
خميم جرمانا ،خ�ص�صت لل�سيدات وت�ضمنت ختم ًا للقر�آن
الكرمي ،و�أح��ادي��ث ونقا�شات �شملت ع��دة نواحي من احلياة.
وبتاريخ  13ني�سان � 2022أقيمت �سهرة رم�ضانية يف مكتب
اجلمعية مبخيم ال�سبينة وت�ضمنت ال�سهرة فقرة للأغاين الوطنية
قدمها الأ�ستاذ ح�سني عيد ،وفقرة لل�شعر قدمتها الأخت با�سمة
اخلطيب ،واليافع عمر النبوتي ،و�سط تفاعل كبري من احل�ضور.
وب�ت��اري��خ  14ني�سان � 2022أق�ي�م��ت �سهرة لأب �ن��اء ال�شهداء
يف جتمع احل�سينية بريف دم�شق ت�ضمنت ق ��راءة ج��زء من
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ،ت�لاه م�سابقة ثقافية ح��ول مدينة القد�س.
وبتاريخ  20ني�سان � 2022أقامت هيئتا العمل ال�شبابي والطالبي،
ودعم عوائل ال�شهداء �سهرة يف خميم خان دنون بريف دم�شق،
بح�ضور الأخ � ��وات �أع �� �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ات يف امل�ن�ط�ق��ة .ت�ضمنت
ال�سهرة ت�لاوة �أج ��زاء من ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وفقرة �إن�شادية.

اجلمعية تقيم ندوة بعنوان (مركزية القد�س يف م�شروع وحدة الأمة ونه�ضتها)
مبنا�سبة يوم القد�س العاملي� ..أقامت جمعية ال�صداقة
الفل�سطينية الإيرانية يف مكتبها مبخيم �سبينة ندوة
بعنوان مركزية القد�س يف م�شروع وحدة الأمة ونه�ضتها
وذلك بتاريخ  25ني�سان  ،2022بح�ضور الدكتور حممد
البحي�صي رئي�س اجلمعية الأخ مروان �شرقي م�س�ؤول
املكتب ..وع��دد من الرفاق يف ح��زب البعث العربي
اال�شرتاكي وممثلو ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف
املخيم وح�شد من الوجهاء وال�شخ�صيات الوطنية
والثقافية يف خميمي ال�سبينة وال�سيدة زينب ع..
حا�ضر يف الندوة كل من الدكتور حممد البحي�صي
رئي�س اجلمعية و�سماحة ال�شيخ النا�صري ع�ضو
مكتب الإمام القائد اخلامنئي حفظه اهلل يف �سورية..
ب ��داي ��ة رح� ��ب الأخ �أح� �م ��د ط �ع �م��ه ع �� �ض��و مكتب
اجل�م�ع�ي��ة ب��احل���ض��ور وامل �ح��ا� �ض��ري��ن وب� ��د�أ ال �ن��دوة
ب��ال��وق��وف وق ��راءة الفاحتة على �أرواح ال�شهداء..
ب� ��دوره حت ��دث �سماحة ال�شيخ ال�ن��ا��ص��ري ع��ن دور
اجل�م�ه��وري��ة اال��س�لام�ي��ة يف �إي� ��ران ب��دع��م امل�ق��اوم��ة
والق�ضية الفل�سطينية ال�ت��اري�خ��ي ..كما �أ��ش��ار �إىل
�أه �م �ي��ة �إح �ي ��اء ي ��وم ال �ق��د���س ال �ع��امل��ي ال ��ذي �أطلقه

الإم��ام اخلميني رحمه اهلل يف اجلمعة الأخ�يرة من
�شهر رم���ض��ان م��ذك��ر ًا ب ��الأه ��داف م��ن �إع�ل�ان هذا
اليوم املبارك وتطرق خ�لال حديثه �إىل ع��دة نقاط
متحورت حول م�شروعية دعم فل�سطني ومقد�ساتها
الذي اعتربه واجب ًا �شرعي ًا وديني ًا و�أخالقي ًا ،م�ؤكد ًا
ع�ل��ى ا� �س �ت �م��رار دع ��م الق�ضية الفل�سطينية حتى
حت��ري��ر فل�سطني واجل� ��والن ال���س��وري وزوال ال�غ��دة
ال�سرطانية (�إ�سرائيل) م�شيد ًا ببطوالت �شعبنا يف
الدفاع عن املقد�سات ومواجهة العدو ال�صهيوين ..
يف ذات ال�سياق حت��دث الدكتور حممد البحي�صي
ع��ن ت��اري��خ مركزية القد�س على م��ر الع�صور حتى
يومنا ه��ذا مل��ا حتمله القد�س م��ن �أهمية تاريخية،
و�أو�� �ض ��ح خ�ل�ال ح��دي�ث��ه ن �� �ش ��أة ال �ك �ي��ان ال�صهيوين
وكيفية زرع��ه يف املنطقة وخا�صة فل�سطني م��ؤك��د ًا
انه لي�س لهذا الكيان �أي حق يف فل�سطني و�أن��ه كيان
خبيث ،م�شدد ًا على �أن ه��ذا الكيان �إىل زوال و�أن
كل من يتحالف معه هو خا�سر والتاريخ �أثبت ذلك.
و�أ�شار رئي�س اجلمعية �إىل هرولة عدد من الدول العربية
لإقامة عالقات تطبيع مع دول��ة االحتالل ،ثم �أ�شاد
بتبني اجلمهورية الإ�سالمية لق�ضية فل�سطني والقد�س

منذ انت�صار ال�ث��ورة بقيادة الإم ��ام اخلميني
رحمه اهلل ودعمها امل�ستمر لل�شعب الفل�سطيني
يف ن�ضاله �ضد العدو ال�صهيوين ..كما �أ�شاد
بالعمليات الفدائية التي نفذها عدد من ال�شباب
الفل�سطيني التي �أربكت دولة االحتالل و�أ�صابتها
بال�شلل ،مو�ضح ًا �أن �سيا�سة املفاو�ضات مع
ه��ذا العدو ال جت��دي نفعا ..و�أك��د على �أهمية
امل���ش��ارك��ة يف م���س�يرات ي ��وم ال�ق��د���س العاملي
التي اعتربها �صرخة حقيقية للم�ست�ضعفني
يف وج��ه اال�ستكبار العاملي املتمثل بالغرب..
ويف ن � �ه� ��اي� ��ة ال � � �ن� � ��دوة �أج� � � � ��اب ال � �� � �س� ��ادة
امل� � � �ح � � ��ا�� � � �ض � � ��رون ع � � �ل� � ��ى امل� � � ��داخ � �ل ��ات
واال��س�ت�ف���س��ارات ل�ع��دد م��ن الإخ� ��وة احل�ضور.
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إشكالية املسافة بني مقاومة الشعـب الفلسطينـي وفصائلـه الوطنيـة
بقلم  :أبو علي حسن
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

مل يزل ال�شعب الفل�سطيني يخرتق
احل��واج��ز اال�سرتاتيجية املانعة والكابحة
ل�ن���ض��ال��ه ال��وط �ن��ي يف م��واج �ه��ة ال �ك �ي��ان
ال�صهيوين ،وال يكاد مير يوم �إال ويفاجئنا
هذا ال�شعب بقدرته على النهو�ض والتمو�ضع
من جديد كفاحي ًا �أم��ام الق ّوة اال�سرائيلية
ال�غ��ا��ش�م��ة م ��ن ج �ه��ة ،وال �ع �ج��ز ال �ق �ي��ادي
الفل�سطيني م��ن جهة ث��ان�ي��ة .فقد ّ
حطم
وجت ��اوز ك��ل خ�ط��وط ال��دف��اع ال�ت��ي �أقامها
الكيان ال�صهيوين �أم��ام �إمكانية نهو�ضه
وث��ورت��ه وانتفا�ضاته .وح� ّ�ط��م ك��ل نظريات
الأمن وتطبيقاتها على الأر�ض التي اعتمدها
الكيان وحلفا�ؤه الدوليني واملحليني ،وقفز
على كل امل�صدّات ال�سيا�سية ،واح��دة تلو
الأخرى ،التي و�ضعت �أمام يقينياته الوطنية
والثورية وحتمية انت�صاره اال�سرتاتيجي على
الكيان ،فقد كانت �أو�سلو بكل "�أزاهريها"
الإع�لام �ي��ة وال�سيا�سية ق��د لعبت بعقول
البع�ض ال�ق�ي��ادي ،والبع�ض م��ن اجلمهور
الفل�سطيني ال��ذي مت العمل على تروي�ضه
ودف �ع��ه �إىل ال�ت�ك� ّي��ف م��ع واق ��ع �أو� �س �ل��و...
لقد ّ
تخطى ال�شعب الفل�سطيني
هذه املحطة الأو�سلوية بانتفا�ضة الأق�صى
وبانتفا�ضة ال�سكاكني والده�س وبالعديد
م��ن ال �ه � ّب��ات ال�شعبية ،وت�خ� ّ�ط��ى خ��ارط��ة
ال�ط��ري��ق ال�ت��ي �أرادت �أن ت�صنع �إن���س��ان� ًا
فل�سطيني ًا على مقا�س "دايتون"� ،إن�سان ًا
خمتلف ًا يف ال��وط�ن�ي��ة وال�ه��وي��ة واالن�ت�م��اء،
و��س�ق�ط��ت اخل ��ارط ��ة حت ��ت ق� ��وة الإمي� ��ان
و�صالبة االنتماء ،وتدحرجت �أمام �صموده
�صفقة الع�صر و�أدواتها العربية والدولية،
ووقف ال�شعب الفل�سطيني وحده مع �أحرار
الأم ��ة �أم ��ام ط��وف��ان التطبيع والتتبيع من
الأنظمة العربية .واليوم نحن �أمام م�شهد
�سريايل مقاوم يعجز �أعظم ال��رواة وك ّتاب
التاريخ �أن ي�سرد ما يحدث يف امليدان من
مقاومة و�إق��دام وا�ست�شهاد و�إدم��اء للكيان
بجنوده وم�ستوطنيه ،فمن معركة �سيف
القد�س وتعبرياتها ال�سيا�سية والع�سكرية
وال�شعبية على م�ستوى الوطن من �أق�صاه
�إىل �أق�صاه� ،إىل نفق احلرية ال��ذي �أذهل
العامل يف بنائه بامللعقة وال�شوكة وال�صرب
الأيوبي�...إىل خرق اجلغرافيا الفل�سطينية
الآمنة يف النقب ،و�ضرب الكيان من حيث ال
يحت�سب ،و�إىل الأ�سود املنفردة من ال�شباب
املتفجر غ�ضب ًا و�إقدام ًا على الإطاحة بجنود
ّ
وم�ستوطني الكيان .هنا ال يعوزنا الت�أكيد

وال �ق��ول �أن ه��ذا ال�شعب ير�سم م�ستقبله
ب��أك�بر ق��در ممكن م��ن م��داد ال ��دم ،و�أك�بر
قدر من الإرادة اال�ستثنائية �أم��ام موجات
الت�سونامي العاتية ،ال�سيا�سية والإعالمية
والع�سكرية التي يتعر�ض لها منذ �سنوات...
ه����ذا امل�����ش��ه��د اال���س�ترات��ي��ج��ي
البانورامي...كيف نفهمه...؟؟
�أو ًال :املباركة للعمليات الفدائية� :إن هذا
امل�شهد املقاوم لل�شعب الفل�سطيني ير�سم
خط ًا فا�ص ًال بينه وب�ين قيادته وف�صائله،
مم��ا ي� ّؤ�شر على هبوط كفاحي و�سيا�سي
لدى الف�صائل الفل�سطينية ،وغرقها يف ّ
جلة
�أزماتها وخالفاتها و�صراعاتها الداخلية،
يف ح�ين �أن احل��ال��ة اجل�م��اه�يري��ة تتقدّم
ال�صفوف يف املواجهة على الف�صائل التي
متلك ق� ّوة امل��ال والإع�لام واخلطاب .ومن
غ��رائ��ب امل�سافة ب�ين احل��ال��ة اجلماهريية
وب�ي�ن ال�ف���ص��ائ��ل� ،أن الأوىل ت �ق �دّم ال��دم
والثانية تقدّم الإدان��ة للعدوان �أو املباركة
للعمليات الفدائية� .إن الف�صائل املقاومة
لي�س وظيفتها �إدان��ة العدوان �إمن��ا مقاومة
ال �ع��دوان ،فهي ج��زء م��ن املعركة ولي�ست
طرف ًا حمايد ًا حتى ي�ستمر خطاب الإدانة...
ث ��ان��ي�� ًا� :إن ه� ��ذا امل �� �ش �ه��د وف���ص��ول��ه
يف امل� �ق ��اوم ��ة ه���و ال� � ��ذي ي ��ر� �س ��م اخل ��ط
ال�سيا�سي اال�سرتاتيجي ،وي�ضع الربنامج
ال�سيا�سي والكفاحي لل�شعب الفل�سطيني
يف م �ع��رك �ت��ه ال ��وج ��ودي ��ة ،ول �ي ����س ف��ذل�ك��ة
ال�ت�ن�ظ�ير و�أدب� �ي ��ات ال�ف���ص��ائ��ل يف ال ��ر�ؤى
وال�ب�رام ��ج ،وه �ن��ا ي�ت�ج��دد احل ��د الفا�صل
ب�ي�ن ال �ت �ن �ظ�ير ومم ��ار�� �س ��ة امل� �ق ��اوم ��ة...
ثالث ًا :االنتفا�ضة قائمة� :إن احلديث
امل�ت��وات��ر ع��ن االنتفا�ضة الثالثة ه��و رغبة
منطية مل��ا يجب �أن تكون عليها املواجهة
م��ع ال�ك�ي��ان� ،أي �أن املطالبة باالنتفا�ضة
الثالثة يجب �أن تكون متماثلة مع �أ�سبابها
وم���س��ارات�ه��ا ون�ت��ائ�ج�ه��ا م��ع االن�ت�ف��ا��ض��ات
ال�سابقة ،وه ��ذا غ�ير مم�ك��ن .فالظروف
ال �ت��ي �أن �ت �ج��ت االن�ت�ف��ا��ض��ة الأوىل لي�ست
ه��ي ذات ال�ظ��روف التي �أنتجت انتفا�ضة
الأق���ص��ى ،وم���س��ارات الأوىل ونتائجها ال
تتماثل مع م�سارات الثانية ونتائجها ،يف
حني جتمعهما امل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة
وعنفوان املواجهة .فالأوىل �شعبية والثانية
عنفية ،بيد �أن كالهما مقاومة .وم�شهد
ال �ي ��وم م ��ن امل �ق��اوم��ة ه ��و ��ش�ك��ل �آخ� ��ر من
االنتفا�ضة ،قد ال يتماثل مع �سمات الأوىل

والثانية ،ولكنه يف اجلوهر انتفا�ضة لها
�سماتها .فالتحوالت التي �أوجدها االحتالل
يف ال�ضفة والقطاع �ستطبع �آثارها على �شكل
وطرائق �أ�شكال املواجهة مع االحتالل .فـغزة
اليوم لي�ست حتت االحتالل املبا�شر ولكنها
حت��ت احل���ص��ار ،واالح �ت�لال �أق ��ام اجل��دار
العن�صري ال �ع��ازل ،وح� � ّول امل ��دن وال�ق��رى
�إىل معازل لوقف التوا�صل بني التج ّمعات
ال�سكانية ،وفر�ض الطرق االلتفافية يف كل
مدن ال�ضفة ،و�أغرقها بامل�ستوطنات ،والأمن
الفل�سطيني �أ�صبح متعاون ًا م��ع االحتالل
ل��وق��ف امل �ق��اوم��ة ،وال�سلطة الفل�سطينية
�شرعنت التن�سيق مع االحتالل و(م.ت.ف)
تهم�شت وحت��ول��ت �إىل متف ّرج ويف �أح�سن
الأح� ��وال (��ش��اه��د م��ا �شف�ش ح ��اج ��ة!!!...
) ،وا�ست�شرى امل��ال ال�سيا�سي يف الأو�صال
لن�شر الف�ساد وك�سر دافعية امل��واج�ه��ة...
كل ه��ذه املتغريات ما بعد االنتفا�ضة
الثانية ،ر�سمت و�سرت�سم ال�شكل اجلديد
للمواجهة وامل �ق��اوم��ة م��ع ال �ك �ي��ان ،ولي�س
بال�ضرورة �أن يكون هو ذات ال�شكل واملحتوى
لالنتفا�ضة الأوىل �أو ال�ث��ان�ي��ة ،ف��ال��واق��ع
املو�ضوعي وعلى الأر� ��ض ،يفر�ض طبيعة
املواجهة و�سماتها ،وعليه ميكن القول �أن
ت�صاعد العمليات الفدائية اليوم وتن ّقلها
من مكان �إىل مكان ،والتفاف اجلماهري،
وال��ر�أي العامل الفل�سطيني من حولها ،قد
ي�ك��ون ال�شكل اجلنيني ال�شعبي والعنفي
يف املواجهة مع الكيان ،يف �ضوء ذلك ف� ّإن
املطالبة بانتفا�ضة ثالثة ،هو مطلب وجت�سيد
لتفكري من�ط��ي ال ي�ع��ي طبيعة امل�ت�غ�يرات
الراهنة وال�ق��ادم��ة ،فما يحدث ال�ي��وم هو
انتفا�ضة حقيقية ير�سمها الواقع وال تر�سمها
الف�صائل مبطالباتها ورغباتها االنتظارية...
ف��االن�ت�ظ��ار وال��رغ �ب��ة �أن ت ��أت��ي حلظة
االنتفا�ضة الثالثة ،ه��و �شكل م��ن �أ�شكال

ال�ع�ج��ز يف ال ��ر�ؤي ��ة وامل �م��ار� �س��ة ،وغ�ي��اب
ال��واق �ع �ي��ة ال�ك�ف��اح�ي��ة ل�ت��أ��س�ي����س �إدام� ��ة
املقاومة ب�صرف النظر عن �أ�شكالها...
راب� �ع� � ًا :ب �ع��د ا� �س�ترات �ي �ج��ي ج��دي��د:
�إن اح��د �أه��م التحوالت التي حدثت يف
ال�سنة الأخ�يرة ،تلك اله ّبة اجلماهريية
يف �أرا�ضي  ،48وارتفاع من�سوب التح ّول
الكبري يف الفعاليات ال�شعبية الفل�سطينية،
هذا التح ّول النوعي قد �أ�ضاف بعد ًا �آخر،
وا�سرتاتيجي ًا على مبنى املقاومة وتناغمها
زمني ًا ومكاني ًا ،فالأمن اال�سرائيلي مل يعد
مفقود ًا يف ال�ضفة الغربية فقط ،و�إمنا يف
قلب الكيان العن�صري ،مما ي�ضيف عبئ ًا
�آخر على الكيان� ،أمني ًا وقلق ًا وا�ستنفار ًا
م�ستمر ًا .ومن جهة �أخرى ف�إن هذا التح ّول
مت�سك ال�شعب
يف �أرا�ضي � ،48أظهر مدى ّ
الفل�سطيني بهويته ال��وط�ن�ي��ة ،وبحقهّ
ال�ت��اري�خ��ي يف وط �ن��ه� ،إذ مل تتمكن نار
النكبة من �أربعة و�سبعني عام ًا �أن ت�أكل �أو
تذيب هوية ووطنية هذا اجلزء من �شعبنا،
ومل ت�ستطع �أن ت�صهر �إميانه وعناده يف
املقاومة جلهة الأ�سرلة �أو القبول بالكيان.
وهنا يتبدّى الدر�س اال�سرتاتيجي ،الذي
يجب �أن تلتقطه القيادة الفل�سطينية التي
مل تعي حركة الوعي الفل�سطيني ال�شاملة
يف جت�سيد الهوية واملقاومة ورف�ض واقع
الكيان ،و�أن حماولة الكيان �أو �سيا�سات
دايتون يف �صناعة الإن�سان الفل�سطيني
اجلديد لي�ست �إال عبث ًا ،ون�سج خيال يف
بيئة الت�سويات وال�سقوط الوطني ،بيد
�أن الإن���س��ان الفل�سطيني احلقيقي هو
ذات��ه ال��ذي عا�صر ث��ورة ال�ب�راق ،وث��ورة
 ،36وحرب  48والنكبة ،هو ذاته �صاحب
الثورة الفل�سطينية املعا�صرة ،وذاته �صانع
االنتفا�ضة الأوىل والثانية ،واليوم هو �صانع
�أك�بر �أ�شكال املواجهة م��ع االح �ت�لال...
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خام�س ًا� :إن �أف��ق ال�صراع مفتو ٌح على
م�صاريعه العنفية الكفاحية وال�شعبية
وال�سيا�سية ،حتت منطق القاعدة الثورية
الذهبية القائلة (م��ا دام هناك احتالل
ه �ن��اك م �ق��اوم��ة) ف��ال��واق��ع ع�ل��ى الأر�� ��ض
وامل���س��ار ال��وط�ن��ي ،ون���ض��االت �شعبنا تقول
�إن ه� ��ذا ال���ش�ع��ب مل ي�ت�ع��ب م ��ن ال�ك�ف��اح
وال �ن �� �ض��ال ،وه���ذا مي�ث��ل ع��ام� ًلا ه��ام � ًا يف
ا�ستمرار املقاومة املالئمة لكل مرحلة...
وال��واق��ع �أي���ض� ًا ي�ق��ول �إن االح�ت�لال
وكيانه العن�صري مل ي�ستطع �أن يخلق حتى
اليوم بيئة �آمنة يف كل مدن وقرى فل�سطني،
وهو الكيان امل�ستنفر بعديد قواته وجنوده
وم�ستوطنيه ،على م ��دار ال�ساعة وال�ي��وم
وال�شهر وال�سنة ،مم��ا يجعل ه��ذا الكيان
مت�آك ًال معنوي ًا و�سيا�سي ًا ووعي ًا ،لأن��ه لي�س
�صاحب ح��ق ،وه��ذا عامل �آخ��ر يجعل من
ف�ع��ل امل �ق��اوم��ة �أم� ��ر ًا � �ض��روري � ًا ال�ستمرار
ت���آك ��ل ال �ك �ي��ان ال ��داخ �ل ��ي واخل� ��ارج� ��ي...
�أم ��ا ب���ش��أن ال�سلطة الفل�سطينية،
ووظيفتها ال �ي��وم التعاي�ش والتن�سيق مع
االح� �ت�ل�ال ،ف�ك��ل امل ��ؤ� �ش ��رات امل��و��ض��وع�ي��ة
وال��ذات �ي��ة ،تف�ضي �إىل �أن وج��وده��ا بهذه
ال��وظ�ي�ف��ة وه ��ذا الت�شابك م��ع ال�ك�ي��ان لن
ي�ستمر طوي ًال ،فالعالقة بني ال��ر�أي العام
الفل�سطيني وال�سلطة الفل�سطينية ،حت ّولت
�إىل عالقة �شك وات�ه��ام ،مما يخلق واقعا
�سيا�سيا و�شعبيا جديدا وخمتلفا قد ي�ساهم
يف نهو�ض احلالة اجلماهريية واملقاومة...
�إن العمليات الفدائية الأخرية �سوف
ترتك ب�صماتها و�آثارها على تفكري و�آليات
عمل الف�صائل االن�ت�ظ��اري��ة لالنتفا�ضة،
مم��ا ق��د ي�ح� ّرك الدافعية الكفاحية لهذه
الف�صائل ،لتتوافق مع العمليات الفدائية
�أو احل ��رك ��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة يف امل� �ق ��اوم ��ة...
�ساد�ســ ًا� :إن منطق الأم ��ور ،و�ضرورة
ج�سر اله ّوة بني احلركة ال�شعبية والكفاحية
الفل�سطينية ،وب�ين الف�صائل الوطنية،
يقت�ضي جت ��اوز اللحظة االن�ت�ظ��اري��ة لهذه
الف�صائل ،والتوافق على �إقامة جبهة مقاومة
م��ن �أذرع الف�صائل لتتالقى م��ع ن�ضاالت
وك �ف��اح احل��رك��ة ال�شعبية الفل�سطينية،
جبهة مقاومة من �أذرع الف�صائل لتتالقى
م ��ع ن �� �ض��االت وك��ف ��اح احل ��رك ��ة ال�شعبية
الفل�سطينية ،جبهة مقاومة لي�ست بدي ًال
�سيا�سي ًا ع��ن (م.ت.ف) ولي�ست كيان ًا
�سيا�سي ًا ،و�إمنا تنح�صر وظيفتها يف امليدان
ال�ك�ف��اح��ي امل �ق ��اوم ،ب�ع��د �أن ع�ج��زت ه��ذه
الف�صائل عن �إقامة قيادة وطنية موحدة.

TAREEQ ALQUDS

اخلطاب الفل�سطيني

بني املعلن وامل�ستور
بسام عل ّيان*
يحتل اخل�ط��اب ال�سيا�سي لأي
حكومة �أو رئي�س دول ��ة مكانة مهمة يف
املجتمع (�أي جمتمع) ،فال�سيا�سة مثلها
مثل االقت�صاد والدين هي ع�صب احلياة،
فكل فرد يف املجتمع يتمتع بثقافة �سيا�سية
ولو بقدر ب�سيط ،ويعج اخلطاب ال�سيا�سي
ً
ً
غام�ضا،
مفهوما
بالأيديولوجية التي تعترب
فاخلطاب الذي يتبنى � ً
أفكارا معينة ،يلقي
ب�أيديولوجيته �إىل النا�س حم��او ًال الت�أثري
فيهم وت��وج�ي��ه �سلوكهم ب�غ��ر���ض حتقيق
م�صلحة معينة .ويعتمد يف ذلك �إما على
خطاب ظاهر معلن ،ي�برر �أف�ك��اره ب�شكل
�صريح� ،أو باللجوء �إىل �أ�سلوب غري مبا�شر،
فيعرب عن �آرائ��ه ليقوم �أه��ل االخت�صا�ص
بالتنقيب عن امل�سكوت عنه ،والكامن وراء
ظاهر الألفاظ.
وهنا يظهر دور املحلل ال�سيا�سي
وال ��ذي يهتم بوجه ع��ام ب��احل��دث؛ هدفه
بالأ�سا�س هو �إنارة الر�أي العام ،و�إخبارهم
مبا يجري من وقائع يف احلياة االجتماعية
�أو ال�سيا�سية �أو الثقافية مع تو�ضيحها قدر
الإمكان والك�شف عن الأ�سباب املبا�شرة
التي تتحكم فيها دون تربير �أي موقف
والدفاع عنه.
وبع�ض املحللني يقومون بدور املحلل
االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال�سيا�سي
وال�ع���س�ك��ري وال�ن�ف���س��ي وال �ث �ق��ايف وحتى
الريا�ضي يف غ�ي��اب �أه ��ل االخت�صا�ص،
لدرجة �أن امل�شاهد م ّل ر�ؤي��ة هذه الوجوه
ال�ت��ي يتم ا�ستنطاقها مبنا�سبة وب��دون
منا�سبة ،مما ي�شعرنا بالغنب �أم��ام هذا
االعالم املنافق.
فالت�ضليل ال�سيا�سي الذي �أ�شكاله
وط��رائ �ق��ه م��و��ض��ع حتليل م �ع��ريف وم ��ادة
لكتابات �سيا�سية حديثة؛ وهو النهج الذي
م��ا زال املحللون ال�سيا�سيون ميار�سونه
ب�أكرث �أ�شكاله تخل ًفا وب�شاعة وتقدمه ً
بديل
ً
م�ستداما عن الإ�صالح والتغيري احلقيقي
وجتعل منه اخليار الوحيد (كما يبدو)
الذي جتده مبتناول اليد للبقاء واال�ستمرار
يف التنفذ ب�إدارة ال�سلطة احلاكمة؛ وتربير
ال�سيا�سات الفا�شلة لهم.
فبني الدمياغوجية والواقعية يف
حتليل اخلطاب ال�سيا�سي يتحدد م�ستقبل
ال�شعوب وم�صريها ،وترت�سم مواقع الأمم
والدول ،ف�إما �أن يقودها هذا التحليل �إىل
مواجهات مفتوحة على جميع االحتماالت

ال�سلبية� ،سواء مع حميطها �أو مع املجتمع ال��دويل املقرر .فاخلطاب الدمياغوجي
يرتكز على كالم ف�ضفا�ض ال منطق له ،ويحاول �صاحبه من خالل ا�ستعرا�ض قواه
وبطوالته الوهمية� ،إغ��راء اجلمهور وا�ستمالة ال��ر�أي العام وخ��داع النا�س وخدمة
�أجندته ال�سيا�سية التي يتنفذ ب�إدارتها ،فيما اخلطاب الواقعي �أو العقالين يقوم على
التجرد من كل م�صلحة �شخ�صية ـ ذاتية ،ويرتكز على �صياغة حوارية وعلى �أفكار
بناءة وم�س�ؤولة ،وذلك يف حماولة من �صاحبه لت�صويب امل�سارات ال�سيادية عرب توعية
ال�شعب وتنبيهه مما يحاك له من م�ؤامرات تهدد م�ستقبله وم�صالح دولته .ففي غياب
منهجية وم�أ�س�سة التعاطي مع الأزم��ات ،تخرج الأ�صوات التي حت��اول ملء الفراغ
بتحليلها للمواقف من مرجعيات متحكم فيها من لدن ال�سلطة.
امل�شكلة يف اخلطاب الدمياغوجي �أن��ه يحاكي عنفوان ال�شعوب �إمن��ا بطرق
ملتوية م�ش ّبعة بعقائد �إم��ا حزبية �أو طائفية ومذهبية �أو عرقية مليئة باملغالطات
ً
�سيا�سيا
واملتناق�ضات ،وهو خطاب انتهازي متخ�ص�ص بغزو العقول غري املثقفة
ً
ووطنيا ،من خالل اللعب على الوتر الوجودي والتخويف من "خطر وهمي وغري
وارد" ،على عك�س اخلطاب الواقعي املتميز باجلدية وامل�س�ؤولية الوطنية حيال وجودية
الدولة وا�ستمراريتها على قاعدة الف�صل بني التبعية لهذا الزعيم وتلك املرجعية ،وبني
ً
فل�سطينيا،
االنتماء للهوية الوطنية فقط ال غري ،وهو اخلطاب الذي نحتاج �إليه اليوم
لإع ��ادة تكوين مواطنة فل�سطينية �صاحلة قائمة على االنتماء للوطن والأر� ��ض
الفل�سطينية ،وغري تابعة لرئي�س حكومة �أو رئي�س �سلطة� ،أو زعيم تنظيم� ،أو حزب
معني� ،أو لأي مرجعية �أخرى ،غري مرجعية الوطن الفل�سطيني والرتاب الفل�سطيني.
�إن جميع املحللني ال�سيا�سيني؛ مدعوون اليوم ملراجعة خطاباتهم بك ّل �أركانها
ح ّتى يت�صاحلوا مع اجلماهري ،ويفلحوا يف �إع��ادة روح الأم��ل �إليها؛ بعد �أن كدّرت
امل�شاكل االجتماعية واالقت�صاديّة ال ّنفو�س و�أ�صابتها بالإحباط وح ّتى تعيد �صياغة
م�شاريعها وفق ر�ؤى واقع ّية م�ستندة �إىل امل�ستجدّات احلا�صلة على جميع امل�ستويات،
وهذا يفر�ض على الذين يقومون ب�صناعة اخلطاب ال�سيا�سي مراعاة عدة خطوات
�إجرائية لعل يف مقدمتها:
(�� )1ض��رورة مراجعة "الو�صفات ال�سيا�س ّية اجلاهزة"؛ وال�ت��ي مبجملها
تبدو �أق��رب �إىل ال�شعارات املتعالية على الواقع وخمرجاته .مثل ":حل الدولتني،
كونفدرالية ،احتاد فيدرايل.
(� )2صياغة خطابات بعيدة عن تكري�س تق�سيم �أبناء ال�شعب الفل�سطيني الواحد؛
( )3و�ضع خطط واقعية وج ّذابة ،من خالل ال�سعي احلثيث �إىل �إ�شراك الكفاءات
العلمية والأكادميية والنقابية يف اتخاذ القرار.
( )4تكثيف الزيارات امليدانية �إىل خمتلف القرى واملدن واملخيمات الفل�سطينية،
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وااللتحام بالقاعدة ال�شعبية ،وعقد لقاءات دورية للت�شاور
وط��رح امل�شكالت الوطنية على طاولة النقا�ش ب�شفافية
مطلقة ودون مواربة ؛
( )5تكثيف منابر احلوار مع جميع الأطياف ال�سيا�سية
لتتدار�س م�ستجدات ال�ساحة الوطنية الفل�سطينية على
جميع الأ�صعدة .وعدم ا�ستثناء �أي �أحد.
و�إننا –هنا -ال نزعم �أن ما ذكرناه؛ يُح�صي كل
الطرائق التي من �ش�أنها �أن جتوّد حتليل اخلطاب ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،ولكنها نقاط نراها جوهرية و�ضرورية يف
الوقت الراهن من �أجل اخلروج باخلطاب ال�سيا�سي من
التمنطق والنمطية التي ملها املواطن الفل�سطيني ،ومن
اللغة اخل�شبية �إىل رحاب الواقع ،يف لغة تالم�س ق�ضايا
الواقع للمواطن الفل�سطيني؛ �إذا كان يقيم على الأر�ض
الفل�سطينية �أو يف ال�شـــتات ،وعلى هذه اللغة يف اخلطابات
�أن ت�سعى �إىل ايجاد حلول حقيقية للمعوقات وامل�شاكل
والق�ضايا العالقة.
ً
وعلينا �أن ندرك جيدا؛ �أن �أزمة امل�شروع الوطني
الفل�سطيني ،ال تزال يف �أوجها .فالنخب املم�سكة بالقرار ال
تزال ت�سبح يف بحر عجزها ،بل توغل يف التحايل على هذا
العجز ً
عو�ضا عن مواجهته بجر�أة ومب�س�ؤولية .فالقيادة
الفل�سطينية املتنفذة بالقرار الفل�سطيني ،ال تقدم �أف ًقا
ً
�سيا�سيا وال خطة مبلورة تتدرج من مرحلة �إىل �أخ��رى؛
فما زال الكل يعلق �شماعته على "�أزم ��ة احل�صار"،
و"�أزمة البديل" ،و"�أزمة ال�سلطة" ،و"�أزمة ف�صائل
العمل الوطني الفل�سطيني" ،وما زالت م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير الفل�سطينية – بعد توقيعها على اتفاق �أو�سلو
امل���ش��ؤوم  -غ�ير مهي�أة وغ�ير ق ��ادرة على ق�ي��ادة ال�شعب
الفل�سطيني؛ ويكتفي كل من ذكرناهم بالإعالن – فقط
– �أن "م.ت.ف .هي املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب

الفل�سطيني" !!!..؟ فيما احلقيقة ت�ؤكد على �أن االلتزام مبهمة
املقاومة والثورة؛ والتحرر واحلرية لل�شعب الفل�سطيني �أينما وجد،
ال ب ّد �أن تتم�سك بنقد الف�ساد �أو االنحراف الذي يطال م�ؤ�س�سات
م.ت.ف .بهدف املراجعة و�إعادة ت�صويب امل�سار .فقد طالت هذا
اجل�سم الفل�سطيني الوطني الأعلى( ،م .ت .فً � ،).
أمرا�ضا كثرية
وب�صورة مبكرة.
وبغ�ض النظر عن نوايا القيادة الفل�سطينية املتنفذة ،التي
تو�صلت �إىل اتفاق “�أو�سلو” من وراء امل�ؤ�س�سات التمثيلية للمنظمة.
ف ��إن ه��ذا االت �ف��اق وج��ه �ضربة كبرية مل�شروع الن�ضال الوطني
الفل�سطيني والتحرريّ .
وتبي مع مرور الوقت �أنه مبثابة م�أ�س�سة
لنظام الأبارتهايد الكولونيايل .فــ "�أو�سلو"؛ هذا االتفاق كر�س
ً
ً
ودميوغرافيا ،وجرى جترمي
جغرافيا
جتزئة الق�ضية الفل�سطينية،
الن�ضال الفل�سطيني باعتباره "� ً
إرهابا" .و�أن االتفاق مل يتوقف
عند ال�سيا�سة وما تطلبه �أحيا ًنا من م�ساومات تكتيكية ،بل طال
الرتاث والتاريخ واحلقوق والهوية..؛ ورغم خطورة هذا االتفاق،
فما ذكرناه كان �أخطر ما يف االتفاق؛ فقد مُنعت ال�سلطة من كتابة
“الوطني” �أو “الوطنية” ،وحتى بعد االعرتاف الدويل بــ "دولة
فل�سطني" كدولة؛ ما تزال يكتب على امل�ؤ�س�سات الر�سمية والوثائق
الر�سمية “ال�سلطة الفل�سطينية”؛ بناء على اتفاق او�سلو ،وال ذكر
لكلمة وطني �أو وطنية �أو دولة فل�سطينية …!!!؟.
ول�سنوات بعد �أو�سلو (ما يقارب الثالثني عاما) ،ظن العامل
�أن الق�ضية الفل�سطينية يف طريقها �إىل احلل ،يف حني كان يجري
تفكيكها �إىل ملفات وتفا�صيل ويتوا�صل اال�ستيطان؛ مما �أكد
للفل�سطينيني عدم جدوى موا�صلة التم�سك بهذا االتفاق ال�سيء.
كما �أن "�أو�سـلو" فتح الطريق �أم��ام حكومة االحتالل نحو دول
مل تكن لها عالقات معها؛ فبد�أت حكومة االحتالل اال�سرائيلي
تتوغل داخل حدود الوطن العربي فيما عرف بــ "التطبيع العربي
ا�سرتاتيجيا ً
ً
ً
– الإ�سرائيلي" ،الذي �شكل ً
وخطريا يف
هاما
تغريا
املنطقة العربية� ،إذ اعترب نقطة قوة و�إجن��از ل�صالح االحتالل
اال�سرائيلي؛ ويف املقابل ف ��إن التطبيع العربي �أ�ضعف موقف
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الق�ضية الفل�سطينية و�سط تخلي �أك�ثر ال ��دول العربية
ت�أثري ًا يف املنطقة عن دعمها للق�ضية الفل�سطينية ولل�شعب
الفل�سطيني ،كما �أن حركة الت�ضامن العاملية تراجعت ،فلم
يعد لديها مربر ملوا�صلة احلملة �ضد "�إ�سرائيل" كدولة
حمتلة للأرا�ضي الفل�سطينية ،يف حني يرتبط املتنفذون
بالقرار الفل�سطيني �أنف�سهم باتفاق معها.
من هنا عمل هذا اخلطاب؛ على تغييب الفل�سطيني
الثائر الفدائي املقاوم ،ال�ساعي �إىل التحرر من االحتالل
وج��رائ�م��ه ،ليحل حمله الفل�سطيني ال��ذي يت�صالح مع
املحتل؛ وه��و �شعور باخلديعة .ك��ان م��ن املفرت�ض على
اخل�ط��اب الفل�سطيني؛ �أن يظل يركز على الت�ضحيات
اجل���س��ام ال�ت��ي ق��دم�ه��ا �شعب فل�سطني خ�ل�ال ق ��رن من
الزمن ،وكان عليه �أن يركز على ثورة الرباق 1929وثورة
الق�ساميني  ،1936وت�ضحيات �شعبنا يف معركة ،1948
و�إىل ت�ضحيات �شعبنا يف معركة ال�ك��رام��ة (� 21آذار
،)1968وي��وم الأر�ض (� 30آذار  ،)1976واخل�سائر غري
امل�سبوقة التي �أحلقتها االنتفا�ضة الوطنية الفل�سطينية
"انتفا�ضة احلجارة" ، 1987التي �أدت �إىل قلب املعادلة،
وانتفا�ضة الأق�صى ( ،)2000والعمليات الفدائية الأخرية
 2022التي زعزعت ما ي�سمى بالأمن اال�سرائيلي؛ وكل
�أ�شكال املقاومة التي جت�سد يف الوعي الفل�سطيني عدم
�شرعية وج��ود الكيان ال�صهيوين و�ضروة التخل�ص منه،
عرب مراكمة عمليات حتفر يف الوعي اجلماعي الإ�سرائيلي
ً
�شعورا بفقدان الأمن ،وتكر�س يف �أذهان امل�ستوطنني عدم
جدوى املراهنة على م�ساحة ت�شكل بيئة �آمنة ميكن اللجوء
�إليها بدي ًال لأوطانهم الأ�صلية .والكثري الكثري من املعارك
وعمليات املقاومة الوطنية الفل�سطينية التي �أكدت – دائما
 على مت�سك الفل�سطينيني باملقاومة ومب�شروعهم الوطنيالفل�سطيني
• كاتب �سيا�سي وباحث اجتماعي

بيان جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية حول
خطاب الإمام اخلامنئي ل�شباب ال�شعب الفل�سطيني
تابعنا يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
باهتمام وعمق خطاب �سماحة القائد علي اخلامنئي
(حفظه اهلل) يف يوم القد�س العاملي ،وخا�صة كلمته
التوجيهية االر�شادية الت�أكيدية ل�شباب فل�سطني املقاوم
يف الأر�� ��ض الفل�سطينية ،وحتيته لهم ل�شجاعتهم
و�إقدامهم ،ودوره��م املركزي يف ف�ضح ه�شا�شة بناء
جمتمع العدو ال�صهيوين وجي�شه على وجه اخل�صو�ص
وكيف ا�ستطاعت املقاومة تغيري معادلة ووظيفة هذا
اجلي�ش الهجومية �إىل وظيفة دفاعية ،وهذا ما ي�ؤذن
بزوال هذا الكيان ،وعاب �سماحة القائد على �أدعياء
الدميقراطية وحقوق االن�سان جتاهلهم ما يجري من
فظائع على ال�شعب الفل�سطيني منذ عقود طويلة يف
الوقت ال��ذي ميلأونه الدنيا �ضجيجا ً حول �أوكرانيا
وبنف�س الو�ضوح �أ ّك��د �سماحته على �ضرورة ا�ستمرار
اال�شتباك م��ع ال�ع��دو ال�صهيوين يف جنني والقد�س،
�أرا�ضي ال �ـ 48وخميمات اللجوء الفل�سطينية �إىل �أن
يتم حترير القد�س وحيفا ويافا وكل �شرب من �أرا�ضي

فل�سطني املُغ َت�صبة و�أ� �ش��اد �سماحته ب��دور
ال�شباب باعتبارهم ال��درع احلامي للق�ضية
الفل�سطينية واملدافع الأ�سا�س عن الثورة ،و�أكد
على �أن الدفاع البطويل لل�شباب الفل�سطيني
عن امل�سجد الأق�صى ،واملناورات الع�سكرية يف
قطاع غزة كلها ُت�شري �إىل �أن فل�سطني ب�أجمعها
ق��د ت�ب��دل��ت �إىل م���س��رح ل�ل�م�ق��اوم��ة لل�شعب
عاجزا ً
ً
خائرا
الفل�سطيني ،و�أن الكيان �أ�صبح
�أمام مواجهة هذا ال�شعب رغم القتل والهدم
والأ�سر �إننا يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
ً
برناجما
الإيرانية نرى يف كلمة �سماحة القائد
للعمل والأم��ل ي�ستدعي من اجلميع االلتفاف
ح��ول��ه وحتقيقه يف �أر�� ��ض ال��واق��ع ملوا�صلة
وت�صعيد املواجهة ال�شاملة ،فهذا هو ال�سبيل
ال��وح�ي��د للحرية وا��س�ق��اط م�شاريع الت�آمر
من تطبيع وت�سوية كاذبة والقائها يف مزبلة
التاريخ �إن َّنا ونحن نعتز مبوقف �سماحة القائد

املبدئي ن�ؤكد على �أن َّنا باقني عل العهد والوعد
حتى ترفرف راي��ات املقاومة فوق كل �شرب من
ار�ضنا املباركة يف فل�سطني كل فل�سطني وجندد
الثقة املطلقة بالدور الإيراين يف معركة الوجود
مع هذا الكيان املجرم
حفظ اهلل �سماحة القائد ذخ��ر ًا للإ�سالم
وامل�سلمني
جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية
30-4-2022
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ً 74
عاما على النكبة الفل�سطينية و�إن�شاء �إ�سرائيل
"

"

نبيل السهلي*
م ّر ً 74
عاما على نكبة الفل�سطينيني
ال �ك�ب�رى ( ، )2022- 1948و�إن �� �ش��اء
"�إ�سرائيل" على الق�سم الأك�ب�ر من
م�ساحة فل�سطني التاريخية؛ ويف الوقت
الذي حتيي فيه" �إ�سرائيل "الذكرى،
ن�ستح�ضر ع �ب��ارة ��ش�ه�يرة ل��دي�ف�ي��د بن
غ��وري��ون� ،أول رئي�س وزراء �إ�سرائيلي
بـ”�أن الو�ضع يف فل�سطني �سي�سوى بالقوة
الع�سكرية” ح �ي��ث اخ �ت��زل��ت احل��رك��ة
ال�صهيونية و�إ�سرائيل من خاللها �أهم
امل �ن �ط �ل �ق��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الح �ت�لال
فل�سطني ،وتهويدها يف نهاية املطاف.
ف�ك��ان��ت امل �ج ��ازر امل�ن�ظ�م��ة م��ن قبل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة واجل �ي ����ش
الإ�سرائيلي �ضد �أهايل القرى الفل�سطينية،
�أب � ��رز ع �ن ��وان ل�ل�ت��وج�ه��ات ال�صهيونية
والإ�سرائيلية ،من �أج��ل حمل �أك�بر عدد
ممكن من الفل�سطينيني على الرحيل عن
�أر�ضهم و�إح�لال اليهود مكانهم ،بغر�ض
فر�ض الدميوغرافيا التهويدية الق�سرية.
م � � � ��ق � � � ��دم � � � ��ات ال�������ط�������رد
ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون غري
م�ستعدين للحرب على الإط �ل�اق وغري
م�سلحني يف الغالب ،ويف و�ضع دفاعي،
�شنت ع�صابات “الهاغانا والأرغ� ��ون
و�شترين” ال�صهيونية � ،ضربات هجومية
من�سقة ��ض��د امل��دن�ي�ين ال �ع��رب يف امل��دن
الرئي�سة ال�ث�لاث ،حيفا والقد�س ويافا،
وك��ذل��ك يف ال��ري��ف الفل�سطيني .فتمت
امل�ج��ازر املنظمة وح��دث تدمري املنازل،
حلمل العرب الفل�سطينيني على الرحيل.
ب���������������������دء امل�������������ج�������������ازر
مل ت� �ب ��د�أ امل� �ج ��ازر ع� ��ام  1948بل
ب � ��د�أت ق �ب �ل �ه��ا ،ف �ف��ي ل�ي�ل��ة  15مت� ��وز /
ي��ول �ي��و  ،1947دخ �ل ��ت ق� ��وة ل�ل�ه��اغ��ان��ا
ب�ستان احلم�ضيات ال ��ذي ميلكه ر�شيد
�أب ��و ل�ب�ن ،وي �ق��ع ب�ين ي��اف��ا وب�ي�ت��اح تكفا.
وك��ان��ت عائلة م��ن �سبعة �أ�شخا�ص
نائمة داخل منزلها وت�سعة عمال �آخرين
نائمني خارجه .وو�ضعت القوة املهاجمة
ع�ب��وات نا�سفة ،و�أط�ل�ق��ت ال �ن��ار ،فقتلت
 11عربيا بينهم ام��ر�أة وبناتها الثالث.
ويف  29اي �ل ��ول ��/س�ب�ت�م�بر ،1947
ه��اج�م��ت ال�ه��اغ��ان��ا �أي �� �ض��ا� � ،س��وق حيفا
فدمرت متجر �أحمد دياب اجللني بعبوات
نا�سفة ،ويف  12كانون �أول /دي�سمرب ،1947
دخلت قوة من “الأرغون” ترتدي بدالت
ع�سكرية بريطانية ،بلدة الطرية يف ق�ضاء

حيفا ،وقتلت  12عربيا وجرحت �ستة �آخرين.
وبعد يوم من هذه املجزرة �ألقت ع�صابة
“الأرغون” قنابل على جتمعات عربية عند
ب��اب العمود يف ال�ق��د���س ،فقتلت �أرب �ع��ة من
العرب ،ويف اليوم نف�سه هاجمت تلك الع�صابة
ال�صهيونية مقهى عربيا يف مدينة يافا ،يف
�شارع امللك ج��ورج ،وقتلت �ستة من العرب.
وت�ب�ع� ً�ا لأرق� ��ام �إح�صائية ا�ست�شهد يف
 13ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�بر يف جميع امل��دن
الفل�سطينية ج� ��راء امل �ج ��ازر ال�صهيونية
املنظمة  21مدنيا عربيا ،وتابعت الع�صابات
ال�صهيونية جمازرها املنظمة يف القرى واملدن
الفل�سطينية املختلفة .لكن امل�ج��زرة الأك�بر
كانت يف  30كانون الأول/دي�سمرب  ،1947حني
رمت جماعة من “الأرغون” �صفيحتي حليب
حتويان قنابل على جمموعة من نحو مئة عامل
فل�سطيني ،كانوا واقفني �أمام م�صفاة النفط
يف حيفا لت�سجيل �أ�سمائهم للعمل ،وقتل يف
الهجوم �ستة من العرب وجرح � 46آخرون ،ويف
اال�شتباكات داخل امل�صفاة قتل العرب دفاعا
عن النف�س  41يهوديا وجرحوا � 48آخرين.
ح � � � ��ق � � � ��ائ � � � ��ق ��������ص�������ادم�������ة
ارتكبت الع�صابات ال�صهيونية �أثناء
ف �ت��رة االح � �ت �ل�ال ال�ب�ري� �ط ��اين ل�ف�ل���س�ط�ين
 12م��ذب�ح��ة ،يف ح�ين ارت�ك�ب��ت  13مذبحة
ب� �ع ��ده ��ا��� ،ض ��د ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ال� �ع ��زل.
وتابعت هذه الع�صابات جمازرها وتدمري
املنازل ،وال�ضغط على الفل�سطينيني يف القرى
وامل��دن الفل�سطينية ،خ�صو�صا خالل الفرتة
من كانون ثاين/يناير  1948وحتى �أيار/مايو
من العام ذات��ه ،وكان الهجوم يتم من ثالث
جهات ،يف حني ترتك اجلهة الرابعة كمنفذ
وحيد لفرار الفل�سطينيني الناجني من املجازر،

حاملني معهم �أخ �ب��ار م��ا ح��دث �إىل القرى
القريبة ،حتى ينت�شر الرعب يف قلوب الأهايل.
وتوجت املجازر ال�صهيونية بقتل الو�سيط
ال � ��دويل ال �� �س��وي��دي ال �ك��ون��ت ب���رن���ادوت يف
القد�س يف � 18أيلول�/سبتمرب  ،1948على يد
الع�صابات ال�صهيونية ،وكان من بينها رئي�س
ال��وزراء الأ�سبق �إ�سحاق �شامري ،بعدما ح ّمل
الو�سيط الدويل يف تقريره �إىل اجلمعية العامة
للأمم املتحدة "�إ�سرائيل" م�س�ؤولية بروز
ق�ضية الالجئني .و�أكد �أن �أي ت�سوية ال ميكن
�أن تنجح دون عودتهم �إىل ديارهم .وبنا ًء على
تقريره� ،صوتت اجلمعية العامة على القرار
 194بتاريخ  11كانون �أول  /دي�سمرب .1948
وب�شكل ع��ام �أدت امل �ج��ازر ال�صهيونية
يف ما بعد �إىل التهجري الق�سري لنحو  61يف
املئة من �سكان فل�سطني العرب خالل عامي
 1948و .1949فقد كان �سبب تهجري  25يف
املئة من �سكان نحو  532قرية عربية يعود
�إىل الطرد املبا�شر� ،إثر املجازر التي ترتكبها
ال �ق��وات ال�صهيونية ،يف ح�ين هُ ��جّ � َر  55يف
املئة من �سكان تلك القرى ،التي دمر منها
 400قرية ،بعد هجوم ع�سكري عليها ،كما
هُ ��جّ � َر  10يف املئة م��ن �سكان ال�ق��رى العرب
حتت وط ��أة هجوم ع�سكري� .أي �أن الهجرة
ال�ع��رب�ي��ة حت��ت ال���ض�غ��ط ال�ع���س�ك��ري �شملت
 89يف املئة م��ن املهجرين ال�ع��رب ،يف حني
هُ جّ َر حتت وط�أة احلرب النف�سية �أو الإيحاء
ل ل��أه ��ايل ب�ه�ج��وم ق���ادم ن�ح��و  10يف امل�ئ��ة.
امل�������������س������ج������د الأق � � ��� � � ��ص � � ��ى
ومل تتوقف املجازر ال�صهيونية وتدمري
املنازل بعد ع��ام  ،1948فخالل ع��ام 1967
هجر اجلي�ش الإ�سرائيلي � 460ألف فل�سطيني
من ال�ضفة وقطاع غزة و�أ�صبحوا نازحني خارج

دي��اره��م .ويف �سياق جمازرها املنظمة،
ارتكبت "�إ�سرائيل" جم��زرة مروعة
يف �ساحة امل�سجد الأق�صى ع��ام ،1990
ذه��ب �ضحيتها ثالثة ع�شر فل�سطينيا،
كما ارتكب م�ستوطن �صهيوين مدفوع من
الأحزاب الإ�سرائيلية ،جمزرة يف احلرم
الإبراهيمي ،ذهب �ضحيتها عام 1993
نحو �ستني فل�سطينيا من املدنيني العزل.
ومل ت �ك��ن امل � �ج� ��ازر الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
حم�صورة يف فل�سطني ،ب��ل تعدت ذلك
�إىل املناطق العربية الأخ��رى ،وك��ان من
�أهم ف�صولها ق�صف الطريان الإ�سرائيلي
لبلدة قانا جنوب لبنان وا�ست�شهد نتيجة
ذل ��ك ن�ح��و م�ئ��ة م��ن ال�ن���س��اء وال���ش�ي��وخ
والأط� �ف ��ال اللبنانيني ،يف م�ق��ر ل�ق��وات
ال�ط��وارئ الدولية يف اجلنوب اللبناين.
ف���ض�لا ع��ن ذل ��ك ارت �ك��ب “املو�ساد”
الإ�سرائيلي جم��ازر عدة داخ��ل فل�سطني
وخارجها� ،إ�ضافة �إىل االغتياالت املنظمة
للعديد من �سفراء فل�سطني ومثقفيها يف
اخل ��ارج ،ومل تتوقف ف�صول االغتياالت
واملجازر ال�صهيونية والإ�سرائيلية ،فخالل
الفرتة ( ،)2022 – 1948ا�ستخدمت
�إ� �س��رائ �ي��ل امل �ج ��ازر ك � � ��أدوات �أ��س��ا��س�ي��ة
للحفاظ على البقاء ،خا�صة �أن م�شكلة
الأمن الإ�سرائيلي كانت ،وال تزال ،ال�شغل
ال�شاغل لأ�صحاب القرار يف �إ�سرائيل،
ال�ت��ي ق��ام��ت يف ظ ��روف دول�ي��ة و�إقليمية
ا�ستثنائية على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني
و�أر� � �ض� ��ه ،وب ��دع ��م غ ��رب ��ي ع �ل��ى جميع
امل�ستويات الع�سكرية وال�سيا�سية واملالية.
*كاتب فل�سطيني مقيم يف هولندا
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�صمود الفل�سطيني يف �أر�ضه
ُي�سقط الرواية الإ�سرائيلية الكاذبة
"

بعد  74عام ًا على نكبة فل�سطني عام  ،1948ال يزال
الفل�سطيني ثابت ًا يف مواجهة الرواية الإ�سرائيلية القائمة
على جملة من االدعاءات املز ّيفة وامل��ز ّورة .هي حرب �إبادة
قامت بها قوات االحتالل ال�صهيوين ،واجتمعت فيها خرية
ِخ�برات ع�صابات الهاغانا والأرغ ��ون وال�شترين ،وتدخل
منظمة الإيت�سل اليهودية ،ودعم ومد جي�ش االحتالل ب�أحدث
الأ�سلحة الع�سكرية يف العامل لتهجري �شعب فل�سطني ،و�إعطاء
الأر���ض لليهود ح�سب وع��د بلفور وجتميعهم فيها ،لتنفيذ
خطة ال�صهيونية العاملية ،لال�ستيالء على منطقة ال�شرق
الأو�سط وزرع قاعدة فيها ا�سمها "�إ�سرائيل" ،وال�سيطرة
عليها ب��دء ًا بفل�سطني ،فكان التهجري والقتل لهذا ال�شعب
لإلغائه ،وزرع ال�شعب اليهودي مكانه من جميع دول العامل
و�إخ���راج الفل�سطينيني م��ن �أر��ض�ه��م ،تنفيذ ًا لوعد بلفور
�شعب
ونظريتهم للعامل ب�أنها "�أر���ض بال �شعب" ،و ُقهر ٌ
و��ُ�ش � ّردت ع��ائ�لات و ُد ّم ��رت ق��رى �أو ُم�سحت م��ن على وجه
الأر�ض التي ُخلطت مع دماء �أبنائها والتي تعاىل �شهدا�ؤها
�إىل ال�سماء ،وتبعرثت ح�ضارة �إىل ال�شتات ،لتحيا فيها
دولة العن�صرية والأبارتهايد ويبقى �شعبنا يقاوم ويقاتل.
(�أنتم ُت��وج��دون هنا باخلط�أ ،لأنّ بن غوريون مل يقم
ب�إنهاء العمل ومل يقم برميكم يف ع��ام  ،)1948ه��ذا ما
قاله ع�ضو الكني�ست بت�سئيل �سموترييت�ش لأع�ضاء الكني�ست
العرب �أثناء النقا�ش ب�أحد جل�ساته وك�أنّ البالد كانت فارغة
هناك عندما جاء �إليها يهود ال�شتات ،وك�أ ّنهم يعيدون جتربة
كري�ستوف كولومبو�س ع��ن الإب ��ادة الب�شعة فاحتة ع�صر
الإبادات والعبودية والنهب واخلراب التي قامت على �أ�سا�سها
الهيمنة الغربية وت�ش ّكل على �أ�سا�سها ال�ع��امل احلديث.
بعد قتل ُقرى كاملة ودفن �أهلها مبدافن جماعية وهدم
البيوت وت�شريد العائالت وتخريب املزارع وترحيل املواطنني
وترهيبهم وتهجري �آالف الفل�سطينيني من بيوتهم �إىل املنايف
وبقاء ق�سم منهم على �أر�ضهم �أر�ض الوطن يف القرى والبلدان
املجاورة التي �صمدت على الرغم من حرب التطهري العرقي،
ويطلق عليهم "املهجرون يف �أر�ضهم" ،حيث بقي ما ال يزيد
عن � /180/ألف فل�سطيني كانوا �شوكة يف حلق االحتالل ثم
�شاهد على جرائم النكبة ال�سوداء.
حتولوا �إىل دليل حي ٍ
باق ٍ
تلك النكبة احل ّية فينا دائم ًا والتي د ّمرت  /531/قرية
وفر�ضت �سيطرة ال�صهاينة على  /774/بلدة و�أخ�ضعت
�سكانها �إىل ق��وان�ين ال�ع�ن���ص��ري��ة .ي �ح��ول الفل�سطينيون
يف ال ��داخ ��ل امل��وع��د ال���س�ن��وي ل�ق�ي��ام "دول� ��ة �إ��س��رائ�ي��ل"
لري�سخوا �إب�ق��اء ال��رواي��ة و�إع ��ادة
�إىل اعتباره ي��وم النكبة ّ
ف�صولها جلوهرها احلقيقي وبعدها الأ�صلي ب�أ ّنها حرب
تطهري وط��رد وترحيل وا�ستعمار �إح�لايل ال ميكن حموه �أو
م�سح نتائجه بعبارات دبلوما�سية واتفاقات جزئية تبحث
ع��ن ح�ل��ول �سحرية تتحايل على ال�ت��اري��خ وع�ل��ى ال��ذاك��رة
ب�صياغات على �أ�سا�س التعوي�ض املايل �أو العودة اجلزئية
املهجرين والالجئني داخ��ل الوطن.
مل��ن ي��ري��د ،وتتجاهل ّ
ً
لقد �ش ّكلت خميمات اللجوء هاج�سا كبري ًا لكيان االحتالل
ط ��وال �سنوات ال���ص��راع امل�ستمر ،ل��ذل��ك �أُع � �دّت اخلطط
وامل�شاريع لت�صفيتها وتذويب الالجئني يف �أماكن تواجدهم
و�إنهاء دور وكالة الغوث ح�سب املخطط الإ�سرائيلي ،لأنّ
تتح�سن �أو�ضاع املخيمات
عقلية االحتالل تعتقد ب�أ ّنه عندما ّ
و�إلغاء دور الأون��روا �سي�صبح الالجئون الفل�سطينيون غري

"

ُمطالبني بالعودة و ُتفر�ض عليهم الدولة التي يقيمون فيها
مواطنة دائمة لأنّ عودتهم �إىل ديارهم ومنبت جذورهم
لي�ست يف م�صلحة الكيان ال�صهيوين الذي ي�سعى لإقامة
دول��ة يهودية والتي ت�سعى حكوماتها املتعاقبة بالت�أثري
على الأمم املتحدة ب�إلغاء القرار  . /194/لذلك تراهن
الإدارات الأمريكية واللوبي ال�صهيوين املتنفذ بالكونغر�س
الأمريكي لبلورة م�شروع قرار ُيقدّم للأمم املتحدة لإلغاء
وجود الأون��روا ،وجتفيف منابعها وتفكيكها بالتزامن مع
�شهر حملة دعائية لإع��ادة ال�ضغط على املجتمع الدويل
لإع��ادة تعريف الالجئ ب�أ ّنه غ��ادر فل�سطني عام .1948
ُيعترب املخيم ومن خالله ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني
والالجئني ورقة �سيا�سية خطرية لكال الطرفني وخا�صة
بعد مزاعم االحتالل �أنّ الأونروا ُت�ستغل للإرهاب بدعمها
للمخيمات وال�لاج�ئ�ين بعد �أن ح��اول��وا �إظ �ه��ار م��دار���س
غ � ّزة ب�أنها حتولت �إىل خم��ازن �أ�سلحة و�أنّ املخيمات
الفل�سطينية حت ّولت �إىل ب�ؤر لت�صدير العنف ،ولكن ال�شعب
الفل�سطيني �أثبت من خالل جمريات ه ّبة القد�س �أ ّنهم
�أكرث يقظة لأهمية العالقة بني البلدان العربية وفل�سطني
و�أ��ص�ب��ح لديهم يقني �أن امل �خ��اوف احلقيقية لي�س لها
مكان بينهم ،بل هي جت��اه دول��ة االح�ت�لال وخمططاتها
ال��ت ��ي ت �� �س �ت �ه��دف ل �ي ����س ف �ق��ط امل �خ �ي �م��ات وال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني ،بل الق�ضية الفل�سطينية ثم عموم املنطقة.
يف البداية كان التفكري �أ ّنه ميكن �أن متحو بالأ�شجار
ذك��رى �شعب ،وه��ل ُتحى  /418/قرية بعد تدمريها
وتهجري �أهلها وقتل من فيها .هل ميكن �أن نن�سى قتالنا
و�شهداءنا و�شيبنا و�شبابنا ون�سائنا و�أطفالنا؟ �إنّ اجلرح
ّ
املغطى لن يلتئم �أبد ًا ،هل ُيقمع �شعبنا بقانون ،هل ُين�سى
ُ
�أمله ،وبالقوة يلغى وعيه وتظر كل لوحة تخليد لكارثته،
�إنّ علم ًا �أ�سود ًا يرفرف فوق �أفعالهم فقد قتلوا الأطفال
و�أع��دم��وا الرجال وحرقوا امل��زارع وحولوا حياة املاليني
�إىل كابو�س ،ولكن �ستبقى معركة ال�صراع الطويل املحتدم
مع الكيان ال�صهيوين م�ستمرة دون توقف .وت�شكل الرواية
الفل�سطينية الأ�سا�س ونقطة االرتكاز اال�سرتاتيجي يف هذا
ال�صراع ،يف ظل ما عمد ويعمد �إليه هذا الكيان الغا�صب
من تغيري ممنهج لكل �شيء ف��وق الأر� ��ض الفل�سطينية،
مب��ا فيها حم��اول��ة �سرقة تراثنا وم��زروع��ات�ن��ا وحتريف
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�أم�ث��ال�ن��ا ال�شعبية وتغيري مناهج التعليم وع�برن��ة امل��دن
والقرى وال�شوارع وتهويد القد�س و�سن القوانني العن�صرية،
والذي م ّثل قانون العن�صرية الأول (قانون القومية لل�شعب
اليهودي) ر�أ���س الهرم يف تلك القوانني ال��ذي �أخ��رج اللغة
العربية م��ن ال �ت��داول فيها كلغة ر�سمية �إىل جانب اللغة
العربية ،وزاد �ضباطهم على هذا يف ت�أريخ كاذب وق�ص�ص
م�ؤ ّلفة يف اح�ت�لال فل�سطني التاريخية لتغطية خياناتهم
�دول �أخ��رى �أثناء حرب 1948
يف بيع الأ�سلحة والدبابات ل� ٍ
وا�شرتاك دول عظمى ب�إمكانيات كربى وامل�ساهمة بالأ�سلحة
وال �ط��ائ��رات وال�ضباط واخل�ب�رات واجل ��والت املكوكية يف
دول العامل لدعم ه��ذه احل��رب ،فكانت بريطانيا وفرن�سا
ورو�سيا و�أمريكا تبيع لهم ال�سالح املتط ّور وتقدّم اخلربات
املميزة لتمكني الإ�سرائيليني من االنت�صار يف هذه املعركة.
وهذه �شهادة من مهاجر من �إ�سرائيل قال فيها" :مل
يكن الأم ��ر هين ًا لقد ا�ستغرقتني �أع ��وام م��ن االنفجارات
والقتل والأح ��زان والآالم من امل�ج��ادالت والقلق لكنني يف
النهاية �سئمت من �أن �أجدهم يف كل مرة �أفتح املذياع فيها
يتحدّثون عن انفجارات عن دم��اء ،عن م��وت عن جنائز،
ها هو الواقع �صراح ًة ،ول�ست فخور ًا بذلك وال اعترب هذا
�شعار ًا يل ولكن من امل�ستحيل �أن تقولوا يل عليكم �أن تبقوا
هنا ما دام من امل�ستحيل �أن ت�ضمنوا �إحيائي ،وعائلتي �أريد
�أن �أمنحها �أكرب قدر ممكن من ال�سعادة ،ولنعرتف يف كل
ه��ذه ال�سنوات املا�ضية مل ينجحوا يف �ضمان �أمننا وهذا
�سبب رحيلي بعد انتفا�ضة الأق�صى ،وقد �أك��ل معه (يوزي
نربمان) وقال" :فلنتخ ّيل �أنّ كل هذه الأوه��ام قد حتققت
و�أن حكومتهم قب�ضت على ك��ل الإره��اب�ي�ين و� �ص��ادرت كل
الأ�سلحة ّ
وحطمتم كل م�صانع ال�سالح ،هل ي�شك �أحدنا
ب�أنّ م�صانع �أخرى �ستنتج املزيد ممن الأ�سلحة؟ هل �سينفذ
االنتحاريني م��ن نابل�س وم��ن غ��زة ،ال� ،أن��ا ال �أث��ق بهم".
وعن االعرتاف بالهزمية يقول (يوزي �أملينزي) يف احللبة
مالكمان �أحدهما وزن الري�شة والآخ��ر بطل ال��وزن الثقيل
ويتو ّقع اجلميع �أن يقوم البطل بال�ضربة القا�ضية على هزمية
الهزيل ،ولكن ال يزال خفيف الري�شة �صامد ًا واقف ًا يقاتل ،مما
يعني �أن الرابح احلقيقي ال بال�ضربة القا�ضية وال بالنقاط،
� ّإن��ا ملجرد �أ ّن��ه ال ي��زال م�ستمر ًا يف ال�صراع ومل ي�ست�سلم.
و�إجابتنا لكل جندي �إ�سرائيلي ولي�س لعامو�س فقط ،ما
زالت ق�ضيتنا ح ّية ودليلنا م�سريات العودة يف غزة وحراك
فل�سطينيي الـ  48يف القد�س وال ّلد والنقب وغريها ،وبقاء
الفل�سطينيني يف املهجر على درب �إخوتهم يف الداخل ،لأنّ
�صراعنا �صراع وج��ود ال �صراع ح��دود ،وبعد  /74/عام ًا
يتم�سك ب�أر�ضه التاريخية من بحرها �إىل
ال ي��زال �شعبنا ّ
ّ
نهرها وحقه بالعودة لن ميوت ولن يتقادم بالزمن لأنه حق
�شرعي وق��ان��وين وتاريخي ،ف�صحيح �أ ّن�ن��ا مل ننت�صر على
العدو ولكنه مل ينت�صر علينا وال�صراع م�ستمر والدليل
ا�ستجداء الغرب والأ�صدقاء لدعمهم وحتقيق م�آربهم يف
ال�شرق الأو� �س��ط ،فرغم ان��دف��اع غالبية النظام الر�سمي
العربي نحو التطبيع مع العدو لإر�ضاء �أمريكا ،ورغم امل�أ�ساة
التي م ّثلتها النكبة وتداعياتها ،لك ّنها تركت �شعب ًا ع�صي ًا
على االنك�سار واخلنوع ،يحتفلون بعيد ا�ستقاللهم ونحتفل
بيوم �أر�ضنا ،ون�صلي ب�أق�صانا وندخل �إىل قد�سنا كل يوم.
*رئ���ي�������س���ة م���ن�ب�ر ف��ل�����س��ط�ين ال���ث���ق���ايف
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االبتزاز ..حمور ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
كعادتها دائم ًا ،تخطط (�إ�سرائيل)
وتعمل على ا�ستغالل �أي �أزمة حت�صل يف هذا
ال �ع��امل ،لت�صب يف ��ص��احل�ه��ا .فمنذ ان ��دالع
الأزم��ة يف �أوكرانيا مع بدء العملية الع�سكرية
الرو�سية فيها ،خ�لال �شهر �شباط املا�ضي،
عملت (�إ�سرائيل) على ا�ستغالل تلك الأزمة
جللب يهود �أوك��ران�ي��ا �إليها ،وال��ذي��ن يتجاوز
عددهم � 120ألف ًا ،يف عملية ابتزاز وا�ضحة،
فحكومة العدو الإ�سرائيلي ترى يف جذب يهود
�أوك��ران�ي��ا �إىل فل�سطني املحتلة وا�ستيعابهم
فيها ،ب�أنها فر�صة (�إ�سرائيل) الذهبية لك�سر
ال �ت ��وازن ال��دمي �غ��رايف �أم� ��ام ال�شعب العربي
الفل�سطيني داخ��ل الأرا��ض��ي العربية املحتلة.
لقد حاولت (�إ�سرائيل) جاهدة البتزاز
رو�سيا االحتادية ،ملا لها من دور ومواقف م�ؤيدة
ومنا�صرة للحق العربي ،وذلك ب�إعالنها جهار ًا
منذ بدء العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا،
ب�أنها �ستقف بجانب الواليات املتحدة الأمريكية
�ضد رو�سيا يف الأزم��ة الأوكرانية ،ولي�س هذا
وح�سب ،ب��ل ك�شف النقاب ع��ن وج ��ود ق��وات
خا�صة �إ�سرائيلية من وحدة (�سريت متكال)
تقاتل �إىل جانب اجلي�ش الأوك��راين والنازيني
اجلدد يف (كتيبة �آزوف) �ضد القوات الرو�سية.
واحلقيقة �أن اليهود كانوا وما زال��وا �أول
�ضحايا االب �ت��زاز ال�صهيوين ،حيث ابتزت
احل��رك��ة ال�صهيونية م�شاعرهم و�ضللتهم
بوهم اال�ضطهاد من ال�شعوب والأمم الأخرى،
وكان تيودور هرتزل زعيم احلركة ال�صهيونية
ق��د رك��ز يف الأو� �س��اط الهيودية على احلنني
ال��دي�ن��ي امل��زع��وم �إىل (� �ص �ه �ي��ون) ،لتحويل
ه ��ذا احل �ن�ين ه �ج��رة ي�ه��ودي��ة �إىل فل�سطني،
�أي ا�ستغالله خل��دم��ة الأه� ��داف ال�سيا�سية
لل�صهيونية ،عن طريق ربط الإمي��ان الروحي
للدين اليهودي يف فل�سطني خلدمة خمططاته.
ومم ��ا ي �ج��در ذك� ��ره ه�ن��ا �أن ع� ��دد ًا من
امل�صرفيني اليهود ح��اول��وا اب�ت��زاز وم�ساومة
بع�ض ال��زع�م��اء يف ال �ع��امل لتحقيق املطامع
ال�صهيونية يف فل�سطني .وبهذا ال�صدد عر�ض
ال���س�ير (مو�سي�س م��ون�ت�ف�ي��وري) وه ��و مم��ول
وم�صريف يهودي بريطاين معروف بارتباطه
بالدوائر اال�ستعمارية الربيطانية ،على حممد
علي با�شا ،ال��ذي ك��ان ي�سيطر على فل�سطني
و�سورية �آنذاك ،م�شروع ًا يق�ضي بت�أجريه �أر�ض ًا
يف فل�سطني ت�ضم مئة �أو مئتي قرية مل��دة 50
�سنة ،وك��ان ينوي مونتفيوري يف حال موافقة
حممد علي على م�شروعه �أن ي�ؤ�س�س �شركة
ال�ست�صالح الأرا�ضي وت�شجيع عودة اليهود �إىل
(�أر�ض �إ�سرائيل) ،و�إقامة م�صرف بر�أ�سمال
مال مقداره مليون جنيه وله فروع يف القاهرة
والإ�سكندرية والقد�س ويافا وبريوت ودم�شق،
ل�ك��ن حم�م��د ع�ل��ي مل ي��واف��ق ع�ل��ى امل �� �ش��روع.
وملا كانت فل�سطني حتت احلكم العثماين،

محمد رفيق القوصي

ف�ق��د ق��ام��ت احل��رك��ة ال�صهيونية مب�ح��اول��ة
م���س��اوم��ة واب��ت ��زاز ال�سلطان ع�ب��د احلميد،
ع��ن ط��ري��ق �إج� ��راء م�ف��او��ض��ات معه لت�سريع
ال�ه�ج��رة ال�ي�ه��ودي��ة �إىل فل�سطني ،يف مقابل
ت�سديد احلركة ال�صهيونية لديون تركيا التي
كانت تنوء حت��ت ال�ضغوط االقت�صادية �إث��ر
احل��رب العاملية الأوىل ،ولكن ال�سلطان عبد
احل�م�ي��د رف ����ض ذل ��ك ال �ع��ر���ض ال�صهيوين.
وحني �شعرت احلركة ال�صهيونية ب�أفول
جنم الإمرباطورية الربيطانية العظمى وبزوغ
جنم قوة عظمى �أخ��رى ،جل��أت �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية ،و�أخذت تتودد �إليها ،وبعد
�أن �أ�صبحت املنظمات ال�صهيونية ذات قوة
ونفوذ كبريين يف الواليات املتحدة التي كان
يرت�أ�سها �آنذاك هاري ترومان� ،أح�ست احلركة
ال�صهيونية ب��أن حلمها ال��ذي انتظرته ً
طويل
يف �إقامة كيان لها يف فل�سطني قد بد�أ يقرتب
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وب ��د�أت ال�ضغوط ال�صهيونية
تنهال على الرئي�س ترومان ،ال��ذي �أو�ضح يف
مذكراته مدى ال�ضغط واالبتزاز الذي تعر�ض
له كي يعرتف ب�إقامة (�إ��س��رائ�ي��ل)� ،إذ قال:
((لقد كان ال�صهاينة بتدخالتهم وت�سرعهم
يجعلون �أه��دايف املبا�شرة �أ�صعب منا ًال ،لقد
كانوا يريدون �أكرث من تو�سيع خطط الهجرة
و�سيا�ستها ،كانوا يبغون �أن تتحمل احلكومة
الأمريكية �إقامة دولة يهودية يف فل�سطني)).
وم��ا قيام الكيان العن�صري ال�صهيوين
ع�ل��ى �أر�� ��ض فل�سطني املغت�صبة� ،إال عملية
�سطو هي الأكرب والأخطر على �أمالك وحقوق
الآخ��ري��ن ال�شرعية يف التاريخ الب�شري� ،إذ
�أق� ��رت �أك �ب�ر ه�ي�ئ��ة دول �ي��ة ان��ت ��زاع وط ��ن من
�أ�صحابه ال�ع��رب الفل�سطينيني ال�شرعيني،
ومنحه لغزاة �صهاينة ،ما يعد �أخطر جرائم
االب �ت��زاز ال�صهيوين على املجتمع ال ��دويل.
ويكفي هنا �أن ن�شري �إىل ما ك�شفه وزير
الدفاع الأمريكي ال�سابق جيم�س فوري�ستال ،بعد
موافقة الأمم املتحدة على قيام (�إ�سرائيل)
ح �ي��ث ق � ��ال�(( :إن الأ� �س ��ال �ي ��ب اجل�م��اع�ي��ة
والتع�سفية امل�ستخدمة لل�ضغط على الأمم
املمثلة يف اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة،
ولإك��راه �ه��ا على الت�صويت ل��دول��ة �إ�سرائيل
واالع�تراف بها قد بلغت حدود الف�ضيحة)).

يت�ضح مم��ا تقدم �أن االب�ت��زاز ك��ان �أحد
الركائز الأ�سا�سية يف قيام الكيان ال�صهيوين
امل�صطنع ف ��وق �أر�� ��ض فل�سطني ،ولي�ستمر
ه��ذا الكيان يف ممار�سة �سيا�سة االب�ت��زاز يف
تعامله مع دول العامل ،فاالبتزاز �أ�صبح �سمة
مميزة يف ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن �أملانيا قد تعر�ضت
لأب�شع و�سائل االبتزاز ال�صهيوين ،ف�أملانيا ما
ت��زال تدفع الفاتورة الباهظة (لإ�سرائيل)،
فهي ت�ؤمن لها دعم ًا مالي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا،
ف�أثر ما ي�سمى (املحرقة النازية) مينع على
امل���س��ؤول�ين الأمل� ��ان ان�ت�ه��اج �سا�سة ال تنا�سب
ال�سيا�سة الإرهابية والعدوانية الإ�سرائيلية.
ويف ه��ذا ال�سياق ن�شري �إىل �أن ��ه بتاريخ
 1992/11/12وافقت �أملانيا على اال�ستجابة
لطلبات منظمات يهودية �أمريكية للح�صول
ع �ل��ى ع �� �ش��رة م �ل �ي ��ارات م� ��ارك �أمل � ��اين ل�ق��اء
((م��ا تعر�ض له اليهود من اال�ضطهاد على
�أي � ��دي ال� �ن ��ازي ��ة)) ،ح���س��ب ب �ي��ان احل�ك��وم��ة
الأملانية �آن��ذاك ،و�أن هذا املبلغ كان م�ستحق ًا
ع�ل��ى �أمل��ان �ي��ا ال���ش��رق�ي��ة ب�ع��د ت��وح�ي��د �أمل��ان �ي��ا.
�إن ال�صهيونية حت��اول �أن حت��ول التزوير
التاريخي والأ�سطورة �إىل حقائق واقعة ،و�إىل
تاريخ يدر�س ويكون م��ادة لالبتزاز ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،ف��أي �إنكار ملا ي�سمى (املحرقة
اليهودية) �أو (الهولوك�ست) �أو التقليل من
��ش��أن�ه��ا ورق �م �ه��ا ��س�ت�ع��ر���ض م��رت�ك�ب�ه��ا لأ��ش��د
العقوبات ال�صهيونية ،فقد �أعلنت ال��دوائ��ر
ال�صهيونية رقم ًا (مقد�س ًا) لل�ضحايا اليهود،
ح�سب الرواية ال�صهيونية ،وهو �ستة ماليني،
ولي�س لأحد احلق يف مناق�شة هذا الرقم ،فما
ي�سمى (املحرقة اليهودية) برقمها ال�صهيوين
يتم فر�ضها على ال� ��ر�أي ال �ع��ام ،واعتبارها
ب��دي�ه�ي��ة ال مي �ك��ن امل �� �س��ا���س ب���ص�ح�ت�ه��ا .وق��د
�صدرت ت�شريعات يف �أوروب ��ا ،تق�ضي بتجرمي
كل من يحاول الو�صول �إىل حقيقة (املحرقة
ال �ي �ه��ودي��ة) ،ب ��ل ح �ت��ى م ��ن ي �ت �ن��اول ال ��رواي ��ة
التقليدية املن�سوجة حول (الهولوك�ست) من قبل
ال�صهيونية بالنقد .وهذا ما ح�صل مع املفكر
الفرن�سي روجيه غارودي ،الذي �أورد عدد ًا من
ال�شهادات ل�شهود عيان وم�ؤرخني ،تبطل كثري ًا
من ال�ضجة املثارة حول (الهولوك�ست) ،فكان

م�صريه ال�سجن وم�صادرة كتبه من املكتبات.
�أم ��ا يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ف���إن (اللوبي
ال�صهيوين) فيها ميار�س �أ�شنع �أدوات االبتزاز
والقمع الفكري �ضد كل من ينتقد (�إ�سرائيل).
وبهذا ال�صدد ف�إننا ن�شري �إىل �أن ال�صحفية
الأمريكية ال�شهرية (هيلني توما�س) قد طردت
من عملها يف ال�صحيفة التي تعمل بها يف مطلع
ع��ام  ،2011بعد جوابها على ��س��ؤال م��ن قبل
حاخام يحمل كامريا ت�صوير ،طلب منها احلديث
عن (�إ�سرائيل) ،ف�أجابت هيلني ب�صدق ،ب�أنه
ينبغي على الإ�سرائيليني اخلروج من فل�سطني،
و�أتبع احلاخام جوابها بال�س�ؤال :و�إىل �أين ينبغي
عليهم الذهاب؟ ف�أجابت(( :يعودون من حيث
�أت��وا)) م�شرية �إىل عودتهم �إىل �أملانيا وبولندا
ودول �أخرى .وبعد ذلك عانت هيلني من عا�صفة
نريان هوجاء من قبل و�سائل الإعالم الأمريكية
املت�صهينة ،كانت مبثابة ر�سالة لأي �شخ�ص �آخر
يخرج عن اخلط الر�سمي املنحاز (لإ�سرائيل).
و�إم �ع��ان � ًا يف االب �ت��زاز الإ��س��رائ�ي�ل��ي اجت��اه
دول ال��ع ��امل ،ت �ع��ود ب�ن��ا ال ��ذاك ��رة �إىل مطلع
الت�سعينات م��ن ال�ق��رن املا�ضي عندما طلبت
(�إ�سرائيل) قرو�ض ًا من اليابان لتمويل الهجرة
اليهودية يف ذلك الوقت ،لكن اليابان رف�ضت
ه��ذا امل�ط�ل��ب ،مم��ا �أث ��ار غ�ضب (�إ��س��رائ�ي��ل).
و�أع�ق��ب ذل��ك �أن (�إ��س��رائ�ي��ل) اتهمت اليابان
بال�سماح بن�شر كتب (ت�ع��ادي ال�سامية) وهي
التهمة التي تل�صقها بكل من يعادي �سيا�ستها.
وحتى بابا الفاتيكان مل ي�سلم من االبتزاز
الإ�سرائيلي ،فخالل زي��ارة البابا بينديكتو�س
ال�ساد�س ع�شر �إىل فل�سطني املحتلة خالل �شهر
�أي��ار عام  ،2009ح��اول الإ�سرائيليون ابتزازه،
والزعم ب ��أن هناك كنوز ًا يهودية كانت داخل
الهيكل املزعوم ،هي بحوزة الفاتيكان .وع�شية
و� �ص��ول ال�ب��اب��ا �إىل فل�سطني املحتلة ل��زي��ارة
املقد�سات الدينية يف مدينة القد�س املحتلة،
ن�شرت �صحيفة معاريف بتاريخ 2009/5/10
خرب ًا حتت عنوان(( :اليمني الإ�سرائيلي يطالب
الفاتيكان با�ستعادة الكنوز اليهودية املقد�سة التي
�سلبها)) .وذكرت معاريف �أن باروخ مارزيل ،وهو
من قادة الأ�صولية اليهودية الذين يدعون �إىل
�إعادة بناء الهيكل و�إيتامار بن غافيز� ،سيقدمان
طلب ًا ق�ضائي ًا لأح��دى املحاكم الإ�سرائيلية يف
القد�س يلتم�سان فيه �أن ت�صدر املحكمة قرار ًا
بعدم ال�سماح للبابا مبغادرة (�إ�سرائيل) ما مل
ي�ستعيدوا هذه الكنوز املزعومة.هكذا وبعد كل
ما تقدم يت�ضح �أن االبتزاز ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا
يف ال�سيا�سة الإ�سرائيلية املتبعة يف العالقات
مع دول العامل ،لأخذ ما تريد (�إ�سرائيل) من
امل�ساعدات واملواقف التي حتقق غايات و�أهداف
امل�شروع ال�صهيوين الهدام يف املنطقة والعامل.
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مر�سـوم العفـو العـام
مدمـاك مـرحلة مـا بعـد احلـرب
جعفر خضور  /ناشط شبابي سوري

يف م�ستهل احلديث ،من املهم جد ًا الوقوف عند
مر�سوم العفو العام رقم  7لعام  ،2022الذي �أ�صدره
ال�س ّيد الرئي�س ب�شار الأ�سد مع بداية �شهر �أيار ،2022
وت�أتي هذه الأهمية كونه املر�سوم الأ ّول من نوعه منذ
بداية احل��رب على �سورية عام  .2011مما يتط ّلب
البحث الدقيق فيما �شمله ،حتى ن�ستطيع ا�ستنتاج
وال�سيا�سي .
االجتماعي،
ما ي�ؤ�س�س له على امل�ستويني
ّ
ّ
يف القراءة املت�أ ّنية للمر�سوم ،جند� ،أنه �شمل كافة
ن�ص عليها قانون "مكافحة
اجلرائم الإرهابية التي ّ
الإره� ��اب" رق��م  19ال���ص��ادر بتاريخ 2012/7/2
وامل ��ؤ ّل��ف من  15م��ادة ،ع��دا تلك التي �أف�ضت ملوت
�إن�سان ،وال��ذي بطبيعة احل��ال �صدر يف ذاك الوقت
متا�شي ًا مع احلالة التي �شهدتها البالد ،من �أجل جترمي
الأفعال املرتكبة .وكذلك �شمل اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف "قانون العقوبات" باملواد من . 306 - 304
إفراج وا�سع
ويف ال�صدد نف�سه ،فتح املر�سوم �أفق � ٍ
�أمام مرتكبي اجلرائم الإرهابية كونه �شمل كل مرتكب
للفعل اجلرمي املذكور قبل تاريخ �صدوره .ويف مراجعة
ّ
ن�ست�شف �أ ّنه ارت ّد
للعقوبات التي تط ّبق على اجلرم،
إيجابي على من �شمله ،كونه ن�سف مدد الكثري
ب�شكل � ّ
من العقوبات ،فمث ًال ،ت�صل عقوبة �إح��دى اجلرائم
للأ�شغال ال�شاقة حتى  20ع��ام� ًا ،و�أع � ّ�م العقوبات
ترتاوح بني ال�سجن والأ�شغال ال�شاقة ،التي ترتاوح بني
� 7سنوات و � 20سنة ،فمن ق�ضى من العقوبة ن�صفها،
مث ًال ،ك�سب ن�صفها الآخر بالعودة للحياة الطبيعية.
كما ورُفعت العقوبات املالية التي ترتبط ببع�ض
اجلرائم ،وال �سيما تلك التي ترتبط بتمويل الإرهاب،
حيث ي�ستتبع هذا اجلرم امل�صادرة ،وجتميد الأموال،
فرق على �صعيد التطبيق يف القانون،
مبا يحمالنه من ٍ
وبلغت ن�سبة الدعاوى امل�شمولة ب�أحكام العفو ٪ 95
جتدر الإ�شارة� ،إىل �أنَّ املر�سوم� ،أتى مرن ًا ج ّد ًا،
وتغا�ضى عن الكثري من الأفعال رغم و�صفها اجلرمي
اخلطري والكارثي ،ومنها ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
جرم �إن�شاء �أو تنظيم �أو �إدارة منظمة �إرهابية ،ومتويل
الإرهاب ،والتدريب والتد ّرب على ا�ستعمال الو�سائل
الإرهابية ،واالن�ضمام ملنظمة �إرهابية ،وامل��ؤام��رة.
ين واالتزا ّ
يظهر عطف الدولة ال�سورية العقال ّ
ين
جلي؛ مييط غبار ال�شكوك ،ويقطع ّ
الطريق على
ٍ
ب�شكل ّ
مقتن�صي فر�ص اال�ستهداف املمنهج  -وهنا �أق��ول
وجهة نظري  -من خالل �س ّد ثغرة قد ي�سعى البع�ض

للنفاذ من خاللها حلياكة الد�سائ�س وزرع بذور املناورة
الغب ّية ،وهي �شمول املر�سوم لكل ن�صو�ص "قانون
مكافحة الإره ��اب" ،ع��دا امل�ستثنى وامل��ذك��ور �آنف ًا،
تن�ص على:
و�أهمها الفقرة  /3/من املادة  /3/التي ُّ
(ت�شديد عقوبة املنظمة الإرهابية �إذا كان الهدف من
�إن�شائها تغيري نظام احلكم يف الدولة �أو كيان الدولة).
وبالطبع ،كان با�ستطاعة امل�ش ّرع �أن ي�ستثني هذه
املادة من املر�سوم ،كما ا�ستثنى ما �أف�ضى منها لوفاة
�إن�سان ،وتنطوي وجهة النظر يف عدم اال�ستثناء لنقطتني
اجلرمي فيها
مهمتني :الأوىل �صعوبة �إثبات الق�صد
ّ
�إىل حد ما؛ ويعود ذلك لتعدد الأهداف و�إن ان�ضوت
�دف �أوح��د �س ّوقه مهند�سو �ص ّناع الأزم��ات.
حتت ه� ٍ
وال ّثانية عدم �إ�ضفاء الطابع ال�سيا�سي على املر�سوم
حتى ال يج ُنح عن هدفه الأ�سا�س؛ مما يدلل على العناية
الفائقة يف �إ�صدراه .ودالالت �أخرى ي�ستقر�ؤها اللبيب.
على امل�ستوى الإجرائي ،تخطو �أجهزة الدولة على
طريق التنفيذ بعد ا�ستكمال الإج ��راءات الق�ضائية
العملي:
القطع ُّي واملطعون منها� ،أ ّم��ا على امل�ستوى
ّ
مت ّي َز املر�سوم بلياقة وا�ضحة ،وجت ّلى ذلك يف عدم
�ضرورة مراجعة املحكومني واملوقوفني واملتوارين لأي
جهة ،وط��وي املالحقة العدل ّية والق�ضائ ّية بحقهم.
مي ّثل املر�سوم عالم ًة ف��ارق� ًة يف تاريخ �سورية،

وم� ��ر ّد ذل ��ك ا�سرتاتيجيتها ال��ذك�ي��ة وامل �ت �ف � ّردة يف
م�ستقبل ج��دي� ٍ�د قائم على ع��دم مغبة
اخلطو نحو
ٍ
الركون مل�آ�سي املا�ضي ،واح�ت��واء املخطئ واعطائه
فر�صة لت�صحيح �سقطاته� ،إ�ضاف ًة لتد�شني مرحلة
م���ش��رق��ة ت �ك � ّر���س اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ف���ص��ول احل��رب
القا�سية يف امل�ستقبل ،ورمبا ي�ؤ ّمن ذلك حركة �أكرث
مرونة يف قنوات التوا�صل مع الطرف الآخ��ر الذي
لعب دور ًا لي�س بقليل م�ستند ًا يف رواف��ع دوره مللف
"املعتقلني" كما �أ�سموه .عالو ًة على �أولوية ج�سيمة
تقع على عاتق الدولة وكل ال�سوريني وتندرج �ضمن
اهتمامات ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ��س��د �شخ�صي ًا،
وهي �إع��ادة بناء العقل والإيديولوجيات واملفاهيم.
وب �ن �ظ��ري ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ن��اء ب � ��د�أت ،رغ ��م امل �ن��اخ
ال���ض�ب��اب� ّ�ي ب�ع����ض ال �� �ش��يء املُ �غ � ّل��ب ل�ل�أول��وي��ة على
الأ�سا�سية ،وامل�ستهدف الأول هو من �ساهم ب�شكل
مبا�شر �أو غ�ير مبا�شر يف احل ��رب ،والآخ���ر ال��ذي
تركت فيه �آث��ار ًا �سيئة كونه عا�صر بع�ض ف�صولها.
م ��رة �أخ� ��رى تثبت ��س��وري��ة بقيادتها احلكيمة
والرزينة والر�صينة عمق ال��ر�ؤي��ة وو��ض��وح الهدف،
جترف
فاحلرب د ّمرت و�آذت ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن ِ
من فيه الأم��ل بعودته لطريق ال ُر�شد ،كما برهنت
ال�ف��رق ب�ين الت�سامح وال�غ�ف��ران و�ش ّتان م��ا بينهما.
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وا�شنطن وحماوالت
�إعادة �إحياء م�شروع مار�شال
"

"

منذ انتهاء احل��رب العاملية الثانية �صيف عام  ،1945والقارة الأورب��ي��ة� ،شهدت نقلة نوعية ،يف وجه
الإعتماالت والتفاعالت التي دبت يف �صفوفها مع انتهاء �سنوات احلرب الطاحنة ،والتي ذهب �ضحيتها ماليني
الب�شر من خمتلف بقاع القارة الأوربية .ومل تقف الأمور عند حدود تلك احلرب الطاحنة واملجنونة ،بل تعدّ ت
املجال ال�سيا�سي من خالل دور وا�شنطن ،التي كانت الالعب الأ�سا�سي يف تلك احلرب دون �أن ُت�ساهم يف تلك
احلرب م�ساهمة فع َّالة �أو م�ؤ ّثرة ،بل دخلت على اخلط �أواخر احلرب اياها ،اللهم اال الدور الأمريكي يف معركة
(ميناء هاربر) الياباين والذي ُف ِر َ�ض عليها فر�ض ًا.
�إن ت��ل ��ك احل� � ��رب والإع � �ت � �م� ��االت
الت هائلة،
والتفاعالت ،ترافقت مع حت� ّو ٍ
والتي �أخ��ذت باعدادها يف حينه ماليني
الب�شر ،مع تق�سيم القارة الأوربية ،واقامة
(ج��دار برلني) بني الأملانيتني ،وبالتايل
ب�شكل ع ��ام ،وال�سعي
احل��ال��ة الأورب��ي ��ة ٍ
مل�شروع �إعادة مادمرته احلرب يف القارة
الأوربية عرب (م�شروع مار�شال) الذي يف
حقيقته م�شروع �أمريكي لتقا�سم الغنائم
ب�ع��د ان �ت �ه��اء احل� ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
وعينها على احل�صة ال�ك�برى .ع��دا عن
انطالق اال�صطفاف العاملي اجلديد يف
حينها ،وما كان يُطلق عليه بـــ "احلرب
الباردة" بني كتلتني تبلورتا بعد انتهاء
احل��رب وو��ض��ع اوزاره� ��ا .تلك "احلرب
الباردة" التي ا�ستمرت حتى بدايات العام
 .1990بنجومها ورواده ��ا املعروفني من
دول القارة الأوربية (حلف الناتو) وحلف
فر�صوفيا (حلف وار�سو بقيادة كتل دول
االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق وحلفائه)؟
�إن التجربة ُتكرر نف�سها الآن ،ولكن
بطريقة اك�ث�ر درام��ات�ي�ك�ي�ةـ �إن مل نقل
م�أ�ساوية ،من خالل دخول وا�شنطن على
خط ا�سناد وتغذية ال�صراع بني مو�سكو
و(كييف) ،و�إعادة تو�سيع ومتو�ضع "حلف
الناتو" ودوله اجلديدة ،ب�ضم دول جديدة
للحلف ،وتو�سيع احل ��رب االقت�صادية،
وحرب الطاقة ،والغاز (�أنبوب الغاز امل�سي
ن��و��س�ترمي املتجه لأورب � ��ا) ،حيث متتلك
مو�سكو الإحتياط الثاين العامل يف العامل
من الغاز الطبيعي بعد دولة قطر العربية.
�إن الإعتماالت والتفاعالت املت�سارعة
يف ال� �ق ��ارة الأوروب � �ي� ��ة خ�ل�ال ال �ف�ترات
الأخ� �ي��رة ،ع �م��وم � ًا ،وب�خ���ص��و���ص بع�ض
الدول الأوروبية ،حالي ًاُ ،يكن �أن ُن�سميها
بــ "احلرب ال�صامتة اجلديدة" ،التي
ت�ق��وده��ا ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة،
بعد �أن �سعت لتفجريها منذ نهاية عهد
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ،والعنوان
هو االقت�صاد والتجارة العامليني ،والطاقة
والغاز يف رو�سيا .وقد بدت مظاهر تلك
الوقائع بحرب اوكرانيا او ًال ،والت�سخني
ال�سيا�سي الأمريكي ودخول وا�شنطن على
خ��ط دول االحت ��اد الأوروب� ��ي ث��ان�ي� ًا ،وبث
الفنت يف القارة الأوروبية ثالث ًا مع مو�سكو.

وتعطيل �صادرات الغاز الرو�سي اىل املانيا
وع�م��وم ال �ق��ارة الأوروب �ي ��ة ودول االحت��اد
رابع ًا .و�صو ًال لإ�ضعاف خمتلف الأطراف،
والفوز بـــ "الكعكة" الكربى يف معركة
ال���ص��راع ال�سيا�سي ب�ين مو�سكو وباقي
دول االحت��اد الأوروب ��ي ،وحتى الع�سكرية
كما جرى ويجري بني مو�سكو و(كييف)
خام�س ًا .وه��و ما دع��ا العديد من القادة
الأوروب�ي�ين للحذر من �آالعيب وا�شنطن،
ومنها ت�صريحات وزير الدفاع الفرن�سي
وغ�ي�ره ،ف ��أوروب��ا لي�ست بحاجة حل��روب
ومعارك جديدة ،حتى لوكانت �سيا�سية،
فكيف والعامل الرئي�سي خارجي يف كل
تلك "املعمعة" مُتمث ًال بوا�شنطن التي
ُتريد اع��ادة انتاج واحياء م�شروع �شبيه
بـــ "م�شروع مار�شال" لكن على منط
وموديل  ،2022بغنائم �أمريكية قد تكون
�صافية.
�إن ت�سعري الأج� ��واء وامل �ن��اخ��ات بني
خمتلف دول ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة ومو�سكو،
كان ومازال يتم بفعل حركة وجهود الإدارة
الأم��ري�ك�ي��ة ،التي ح��ر ّك��ت تلك الأج ��واء،
وك ��ادت �أن تو�صلها اىل �شفري احل��رب
ال�شاملة ول�ي����س اجل��زئ �ي��ة ،ب�ين مو�سكو
واوكرنيا على �سبيل املثال ،مع والدة �صف
جديد يف القارة الأوروب�ي��ة من حتالفات
الدول التي تتمتع برتابط مع مو�سكو.
�إن الإدارة الأمريكيةُ ،تريد بالفعل
حت�ط�ي��م وان� �ه ��اء اال� �س �ت �ق��رار وال��ه ��دوء
الأوروب� ��ي ب�ين خمتلف ال ��دول ،مب��ا فيها
مع مو�سكو ،التي ُتعترب القوة الأ�سا�سية
التي تواجه وا�شنطن ،فاتخذت وا�شنطن
معركتها مع مو�سكو كمفتاح لرفع من�سوب

ال�صراع معها بوا�سطة حلفاء �أو �شبه حلفاء
�أوروبيني .لكن الأوروبيني رف�ضوا البتة تلك
احلرب املجنونة ،فوزير الدفاع الفرن�سي
�أعلن رف�ض تلك احلرب ،ورف�ض م�ساهمة
فرن�سا بها مهما كانت الأمور .وكذا �أخرين
مب��ا يف ذل��ك ال�برمل��ان الأوروب � ��ي ودول ��ه،
مع دخ��ول البع�ض من الأوروب�ي�ين بتزويد
(كييف) بالذخائر املتطورة كـــ(ا�سبانيا)
لن يجدي نفع ًا �أمام قوة مو�سكو وجربوتها
الع�سكري .ورف����ض غالبية دول االحت��اد
الأورب � ��ي ال��دخ��ول يف م�ت��اه��ة احل ��رب يف
اوكرانيا� ،أو ال�صراع مع مو�سكو.
�إن الواليات املتحدة الأمريكية� ،ستجد
نف�سها يف النهاية �أم��ام مغامرة �سيا�سية
ارادت ا�شعالها يف �أوربا وعلى امتدادها،
و�أن ي�ك��ون حطبها �أوروب � ��ي ،مت��ام � ًا كما
ح�صل يف احلرب العاملية الثانية ،عندما
دخلت الواليات املتحدة احلرب الثانية يف
نهايتها ،لتقطف ثمارها بالقاء القنبلتني
النوويتني على اليابان يف �أغ�سط�س�/آب
 .1945وك��أن�ه��ا ك��ان��ت "بطلة احلرب"
�ضد النازية رغم ا�شرتاكها املحدود ،يف
حرب �ضرو�س خا�ضها احللفاء (االحتاد
ٍ
ال�سوفييتي  +فرن�سا  +بريطانيا  ،)..ودول
املحور (املانيا النازية يف حينها  +تركيا +
اليابان  +ايطاليا .)...
�إن القارة الأورب�ي��ة بعد انتهاء ذيول
احلرب العاملية الثانية ،ومعها احللفاء من
الدول التي كانت حتت جناحها ،واطالقها
مل���ش��روع (م��ار� �ش��ال) ،على ي��د ال��والي��ات
املتحدة ،باتت من وجهة نظر وا�شنطن
البلد "القارة العجوز" .التي مهمتها
"غ�سل الأطباق" وتنظيفها ولي�س �صناعة
ال�سيا�سة .لكن ال��واق��ع ي��ؤك��د �أن القارة

علي بدوان
الأوروب �ي��ة ،ودول االحت��اد تبقى كما هي،
بح�ضورها وثقلها ال ��وازن ،ول��ن ت�ستطيع
وا�شنطن �أن تقلل �أو ُت� ّ�ج��م م��ن دوره��ا
(دور وحجم الأخ�ي�رة) ،ومن ح�ضورها،
االقت�صادي وال�سيا�سي على م�ستوى العامل
ب�أ�سره.
َ
لقد ثبُتَ �أن (م�شروع مار�شال) يف
امل��رح�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ،وب�ع��د ان�ت�ه��اء احل��رب
الكربى العاملية الثانية ومن خلفه الواليات
املتحدة ،ومن حينها نهاية العام ،1945
�أنه لن يكون مبثابة "الرافعة" و"م�شروع
الفرملة" لإع ��ادة بناء ال�ق��ارة الأورب�ي��ة
وم��ا دم��رت��ه احل ��رب ،وع��ودت�ه��ا مل�سارها
الطبيعي ،لأن وا�شنطن ،وبع�ض ًا من تلك
الدول ،ومعها االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق،
ت�سعى لهيمنة الواليات املتحدة على العامل
ب�أ�سره بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
(�أي تقا�سم الغنائم) ،ووف��ق �سيا�سة ما
ب��ات يُعرف يف حينها �سيا�سة "�أحادية
القطب" ال �ت��ي ت��راف �ق��ت م��ع "احل ��رب
الباردة" ب�ين التكلتني اللتني ت�شكلتا،
وهما( :حلف الناتو) و(حلف فر�صوفيا).
ويف الرتاجيديا ال�سيا�سية يف املنطقة
وال�ع��امل� ،إن اجل��دي��د ،ي�ستن�سخ القدمي،
ب�شكل � �س��يء .وم���ش��اري��ع وا�شنطن
لكن ٍ
احل��ال�ي��ة يف ال �ق��ارة الأورب �ي ��ة ت�ق��وم على
اح �ت��واء الأورب� �ي�ي�ن ،وت�سخني امل�ن��اخ��ات
وافتعال امل�شاكل ال�سيا�سية ،وحتى احلربية
كما يف اوكرانيا ،ويف اطار حلف "الناتو"
وحم ��اول ��ة هيمنتها ع�ل��ى ال��ق ��ارة ودول
االحتاد.
فوا�شنطن ،ت�ستن�سخ القدمي ،و ُتعيد
ان�ت��اج م�شروع "مار�شال" ال ��ذي ف�شل
منذ حينها ،بل وردت املجموعة الأوربية،
وقامت ببناء ما دمرته احلرب لوحدها،
وا�ستطاعت �أن ت�صل اىل التوازن ،و�إعادة
بناء ب�لاده��ا ،وتنمية اقت�صادها ،وك��أن
احل��رب مل تقع بالرغم من الأه��وال التي
حملتها و��س��ارت بها ،وال�ضحايا الذين
�سقطوا ،ومنهم نحو ع�شرين مليون �إن�سان
من دول وجمهوريات االحت��اد ال�سوفييتي
ال�سابق الـــ( .)15وبريطانيا وفرن�سا ...
وعليه� ،إن م�شروع (مار�شال) ال ي�شابه
ح�ت��ى اي م �� �ش��رو ٍع مت ط��رح��ه يف ال�شرق
الأو�سط ،بل مت طرحه بن�سخته القدمية
من قبل وا�شطن ،ليتم توجيهه نحو تلك
بلد عربي .فال
ال�ق��ارة ولي�س باجتاه اي ٍ
م�شروع (مار�شال) وال م�شروع (النقطة
الرابعة) يف (مار�شال) �سينجح يف ن�سخة
�سنوات طويلة من انتهاء
العام  2022بعد ٍ
احلرب العاملية الثانية.
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هل بـد�أت الـحرب الـعاملية الـثالثة بـالـفعل؟
عارف األغا

لقد عرف العامل �أنظمة عاملية متعددة
وت �غ ّ�يرت تلك الأن�ظ�م��ة بعد ح ��روب ك�برى،
وغالب ًا ما يحدث ذلك عندما يخرج النظام
العاملي عن �سياقه التوافقي ونظاميته �إىل
واق ��ع ال ن�ظ��ام��ي ،كما ه��و احل ��ال راه �ن � ًا يف
ظل الأحادية القطبية الأمريكية وهيمنتها
على العامل بكل م�ساوئها و�سيئاتها ،عندها
ي�صبح ال �ع��امل ب�ح��اج��ة �إىل ح ��رب عاملية،
حيث ال ميكن اال�ستمرار يف واق��ع النظام
الالنظامي العاملي .وال�س�ؤال املطروح اليوم
هل ب��د�أت احل��رب العاملية الثالثة بالفعل؟
يزعم بع�ض خرباء ال�سيا�سة �أنّ احلرب
بد�أت بالفعل ،لي�س يف �ساحة املعركة بل بني
ما ُي�س ّمى بالدميقراطيات الغربية والليربالية
والعوملة من جهة وبني الأنظمة ال�شمولية من
جهة �أخ��رى .كما �أنّ العديد من املحررين
وكتّاب املقاالت عرب املحيط الأطل�سي تناولوا
عمق الهواج�س الغربية ،من �ضعف الواليات
املتحدة و�صعود القوة ال�صينية �إىل اخلوف
م��ن الرئي�س ال��رو��س��ي ب��وت�ين� ،إىل اق�تراب
النهاية املتوقعة للهيمنة الغربية على العامل.
وم��ن ع��وام��ل االن��دف��اع الأم��ري �ك��ي �إىل
ح �م�لات الت�صعيد �إىل ج��ان��ب احل�م��ا���س
الإع�ل�ام ��ي�� ،ض�غ��وط امل�ج�ت�م��ع ال�صناعي
ال�ع���س�ك��ري ،وت�ن��اف����س م��راك��ز ال �ق��وى بني
البنتاغون ووزارة اخلارجية الأمريكية� ،إىل
جانب وجود �أزمة قيادة تظهر بحدّة وو�ضوح
ل��دى الرئي�س ج��و ب��اي��دن وحالته الذهنية
غ�ير امل �ت��وازن��ة ،وت���ص��ري�ح��ات��ه امل�ستهجنة
ب�ح���س��ب و� �ص��ف ال �ع��دي��د م ��ن ال�صحفيني
وال�سيا�سيني الأمريكيني ،فعلى �سبيل املثال
ال احل�صر ت�صريحان لبايدن عن �أنّ هناك
نظام دويل جديد مت �صياغته االن بقوله
تتغي فيه الأ�شياء،
"الآن هو الوقت ال��ذي ّ
وهناك نظام عاملي جديد وعلينا قيادته".

وهذا يعني مبنتهى الب�ساطة االعرتاف
بفقدانهم (الأم��ري �ك �ي�ين) ال�سيطرة على
النظام القدمي ،لذلك دفعوا الرو�س للتو ّرط
يف حرب �أوكرانيا على �أمل �إم�ساكهم بخيوط
اللعبة جمدد ًا "�أمريكا تريد حماربة رو�سيا
لآخر جندي �أوكراين" ،هكذا ي�سخر البع�ض
م��ن امل��وق��ف الأم��ري�ك��ي يف �أزم ��ة �أوك��ران�ي��ا،
ح�ي��ث ت�صر ع�ل��ى دف ��ع كييف للت�شدّد مع
مو�سكو بينما ال�شعب الأوك ��راين من يدفع
الثمن� ،إ ّن�ه��ا احل��رب العاملية الثالثة "قد
ب� ��د�أت ل �ت � ّوه��ا ،و�سي�شهد ال �ع��امل ت�غ�يرات
تكوينية"  ،ال ّ
�شك يف �أنّ العامل يتّجه �إىل
حالة غاية يف ال�سوء ما مل يتم االتفاق بني
ال ��دول ال�ك�برى ح��ول ن�ظ��ام عاملي جديد.
يف الوقت ال��ذي ُت�ص ّعد فيه رو�سيا من
�ضغوطها على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�غ��رب
ب�ح��راك�ه��ا ال�ع���س�ك��ري يف �أوك ��ران��ي ��ا ،تظل
ا�سرتاتيجية وا�شنطن الرئي�سية تدور حول
مواجهة ال�صني ومنعها من اتخاذ اجراءات
مماثلة يف ت��اي��وان ،وب�ين ه��ذا وذاك تواجه
�أم��ري�ك��ا خ �ي��ارات �صعبة الخ�ت�ي��ار مواجهة
دول ��ة واخ ��دة �أو مواجهتهما يف �آن واح��د.
يبدو جل ّي ًا �أنّ �إدارة بايدن مندفعة �إىل
�إثارة التو ّتر يف حميط ال�صني الإقليمي ،فقد
تع ّمدت �أمريكا ا�ستفزاز ال�صني يف �شرق
�آ�سيا كما فعلت وتفعل مع رو�سيا يف �أوكرانيا،
التو�سع يف جوار ال�صني الإقليمي،
وعمدت �إىل ّ
و�إق ��ام ��ة الأح �ل��اف اجل ��دي ��دة (�أوك ��و� ��س)
وحم��اول��ة ن�شر الفو�ضى يف حميط ال�صني
الإقليمي ،و�أبرمت �صفقة �سالح مع تايوان
مبا فيها باتريوت ،و�أنظمة دفاع جوية ،وبيع
معدّات حت�سني نظام الدفاع اجلوي ،والتخ ّلي
عن االعرتاف ب�سيا�سة "ال�صني الواحدة"،
وا�ستخدمت ك��اف��ة الو�سائل ملنع ال�صعود
ال�صيني االقت�صادي والتكنولوجي خوف ًا من
تف ّوق ال�صني على �أمريكا يف املدى املتو�سط

والقريب ،واجلزء الأكرث ح�سا�سية بالن�سبة
لل�صني ه��و م�ب��د�أ "ال�صني الواحدة"،
وفر�ض العقوبات على القطاعات ال�صينية
املهمة ،وتطوير اقت�صادها ،واال�ستثمار يف
البحث العلمي وخا�صة الذكاء ال�صناعي،
حيث تبقى �أمريكا هي امل�سيطرة على هذا
ال�سوق يف امل�ستقبل وحرمان ال�صني قدرتها
على املناف�سة كما يح�صل يف جمال الطاقة
مع رو�سيا ب�سبب احل��رب على �أوكرانيا.
ويف حم ��اول ��ة مل �ن��ع � �ص �ع��ود ال���ص�ين
مبو�ضوع التكنولوجيا والبحث العلمي �أق ّر
الكونغر�س الأمريكي قانون مينع ال�شركات
م��ن ا� �س �ت �خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�صينية
وبفر�ض العقوبات على ال�شركات ال�صينية،
والهدف الأبعد منع دول العامل من التعامل
م��ع ال�صني يف تلك امل �ج��االت ،واحليلولة
دون حتقيق ه��دف "ال�صني الواحدة".
ل �ك��ن وك �م��ا ه ��و احل� ��ال م ��ع رو��س�ي��ا
وانقالب ال�سحر على ال�ساحر ،فال�صني
ق � ��ادرة ع �ل��ى حت �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا � �ش��اءت
�أم ��ري��ك ��ا �أم �أب � ��ت ،و�� �س� �ت ��زداد وت �ت �ع��زز
�أوا���ص ��ر ال�ت�ح��ال��ف ب�ين رو� �س �ي��ا وال�صني
يف م��واج�ه��ة م���ش��اري��ع �أم��ري �ك��ا اخل��ائ�ب��ة.
نعود �إىل �س�ؤالنا الرئي�سي حول بداية
احل��رب العاملية الثالثة ،وه��ل هي كذلك
فع ًال ،ال داعي لال�ستغراب فقد بد�أت فع ًال
يف ال��راب��ع والع�شرين م��ن �شباط ،فكان
ر ّد ال��والي��ات املتحدة وا�ضح ًا يف ت�صريح
م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي بقوله
"�أو�ضح الرئي�س بايدن �أننا �سنفعل كل
�شيء مل�ساعدة �أوكرانيا با�ستثناء املواجهة
الع�سكرية املبا�شرة مع رو�سيا ،و�سنفعل
ذلك مع حلفائنا" .وبالفعل غمر الغرب
�أوك��ران�ي��ا بال�سالح ،و�أوروب ��ا وغريها من
حلفاء �أمريكا �أح��رق��ت ج�سور العالقات
م ��ع رو� �س �ي ��ا ،وال �ع �ق��وب��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة

ال�شاملة تخنق االقت�صاد الرو�سي ،وكان
رد بوتني وا�ضح ًا بقوله "�إذا كان القتال
�أمر ًا ال مف ّر منه فعليك �أن ت�ضرب �أو ًال".
�أراده� � ��ا يف ال ��واق ��ع ح ��رب � ًا تقليدية
تنتهي باجللو�س �إىل ط��اول��ة املفاو�ضات
و� �ص��و ًال �إىل ع��امل ثنائي القطبية ،لكن
يبدو �أنّ الغرب �أ�سقط هذا العامل الثنائي
ب��ا��س�ت�ف��زاز رو� �س �ي��ا �إىل احل ��د الأق���ص��ى
ودف�ع�ه��ا نحو احل ��رب لك�سرها ع�سكري ًا
واق �ت �� �ص��ادي � ًا ،وه ��و م��ا مل ي�ستطيع فعله
لغاية اليوم ،وبنا ًء عليه ي�صبح نظام ما
بعد احلرب مك ّون من كتلتني ،كتلة غربية
تقودها الواليات املتحدة و�أخ��رى �شرقية
_ �أورا� �س �ي��ة تقودها ال�صني ورو�سيا.
وق ��د غ��ام��ر الأم��ري �ك �ي��ون مب�ستقبل
�أوكرانيا وحتى م�ستقبل �أوروبا يف حماولة
منهم ال�ستمرار هيمنتهم على ال�ع��امل،
لك ّنهم مل يح ّققوا اجناز ًا يف هذه املعركة،
بل فقدوا �أي�ض ًا ا�ستمرار ال�سيطرة على
النظام ال �ق��دمي ،على الأق ��ل فيما يتع ّلق
بهيمنتهم االقت�صادية وال�سيا�سية ودورهم
احل ��ادي و"الريادي" يف ق�ي��ادة العامل.
�أم��ري �ك��ا راه �ن � ًا ت��واج��ه �أي ��ام�� ًا �أ� �س��و�أ
م��ن �أي ��ام احل ��رب ال �ب��اردة ،و�أول مالمح
االختالف �أنّ رو�سيا وال�صني �أقامتا �شراكة
ناجحة ا�ستندت بع�ض �أ�سبابها �إىل غاية
م�شرتكة جتمعها ع�ل��ى ال�ع�م��ل م��ن �أج��ل
تقلي�ص قوة الواليات املتحدة وهيمنتها.
ب ّكني ومو�سكو حت��اوالن �إي�ج��اد نظام
مدفوعات منف�صل عن الغرب وم�ؤخر ًا �أعلن
الرئي�س بايدن �أنّ الواليات املتحدة توقفت
عن امداد العامل بالتقدّم والتغيري ،الفت ًا �إىل
�أنّ بالده "مل تعد رائدة عاملي ًا ،وال فائدة
للعامل" وهي احلرب �أ ّيها ال�سادة ،ولكن
الأرج��ح �أنها ما تزال يف ف�صولها الأوىل.
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مدينة القد�س وجتلياتها يف امل�شهد ال�سينمائي
موسى مراغة
لقد انعك�ست � �ص��ورة ال�ق��د���س وم��ا ي�ج��ري ب�ش�أنها يف
ال �ع��دي��د م��ن الأف �ل��ام ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة .وك��ان��ت امل��دي�ن��ة
امل �ق��د� �س��ة يف واج� �ه ��ة ال �� �ص ��ورة ع �ن��د ال�سينمائيني
الفل�سطينيني �أو ًال وال���س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ال �ع ��رب ث��ان �ي � ًا.
فهم مل يرتكوا فيها ركن ًا �أو حجر ًا� ،أو مكان ًا مقد�س ًا �إال
ك��ان حا�ضر ًا من خ�لال عد�سة الكامريا ال�سينمائية،
ف�برزت القد�س املدينة املقد�سة ب�شوارعها و�أزقتها،
وب��أب��واب�ه��ا و�أ� �س��واره��ا ،ب�أ�سواقها العتيقة ،وحاراتها
ال�ضيقة ،وب��الأم��اك��ن املقد�سة ل�ل��دي��ان��ات ال�سماوية،
ت �ل��ك الأم� ��اك� ��ن ال �ع��اب �ق��ة ب � ��روح امل �ح �ب��ة وال �� �س�ل�ام.
فلقد انعك�ست ��ص��ورة القد�س يف الكثري م��ن الأف�لام
ال�سينمائية الوثائقية �أو ًال ومن ثم يف الأف�لام الروائية
الطويلة .حيث ظهرت املدينة مبكر ًا يف �أح��د الأف�لام
ال�سينمائية ال��وث��ائ�ق�ي��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت يف ثالثينيات
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي وحت��دي��د ًا يف ع��ام � 1935أث �ن��اء زي��ارة
امللك �سعود �إىل فل�سطني ،وتبع ذل��ك الفيلم �شريط
�آخر عن زيارة �أحمد حلمي با�شا ملدينة القد�س ،حيث
تتبع زيارته �أح��د ه��واة الت�صوير ور�صدها �سينمائي ًا.
ومع تطور الفن ال�سينمائي العربي ،بد�أت القد�س ت�أخذ
مكانتها يف الكثري من الأف�لام والأ�شرطة ال�سينمائية
التي ظهرت يف �ستينيات القرن املا�ضي .ففي م�صر
ومن خالل املخرج رم�سي�س جنيب عندما حقق فيلمه
(�أج��را���س ال�سالم) ع��ام  1965حيث ظهرت القد�س
من خ�لال الأم��اك��ن املقد�سة والأث��ري��ة وال�سياحية التي
ت�ضمها املدينة .وق��دم املخرج امل�صري �أحمد دروي�ش
ع��ام  1968فيلم ًا بعنوان (وج ��وه م��ن ال�ق��د���س) وفيه
قدم ومن خالل لوحات لفنانني ت�شكيليني فل�سطينيني
م�أ�ساة فل�سطني وواقع القد�س حتت االرهاب ال�صهيوين
�إ�ضافة �إىل فلم ( وج��وه من القد�س) للمخرج كمال
م��دك��ور .ويف الأردن ق��دّم امل�خ��رج علي �صيام مرثية
غنائية �سينمائية حملت ع�ن��وان (زه ��رة امل��دائ��ن) .
من املالحظ �أن ح�ضور القد�س يف الأف�لام ال�سينمائية
التي انتجتها امل�ؤ�س�سات الفنية يف الثورة الفل�سطينية على
مدى �سنوات ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ومل ت�أخذ
املدينة املقد�سة حقها ومكانتها يف تلك الأفالم الوثائقية.
وب��داي��ة ال�ظ�ه��ور ملدينة ال�ق��د���س ك��ان يف فيلم (ر�ؤى
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة) ل�ل�م�خ��رج ع ��دن ��ان م ��دان ��ات م ��ن ان �ت��اج
م�ؤ�س�سة ال�سينما الفل�سطينية .بعدها ق��دم املخرج
قي�س الزبيدي فيلم (�صوت من القد�س) ع��ام 1977
وع��ن املغني املقد�سي امل�ل�ت��زم م�صطفى ال �ك��رد .ويف
ع��ام  1982ق��دم �أي�ض ًا قي�س الزبيدي فيلمه ال�شهري
(فل�سطني �سجل �شعب) وهنا ظهرت �صور �أر�شيفية
للقد�س منذ مطلع القرن الع�شرين وبو�صفها مدينة
ع��ام��رة باحلياة وم��أه��ول��ة ب�سكانها الفل�سطينيني...
ومع موجة اف�لام ال�سينما الفل�سطينية اجلديده ،قدم
امل�خ��رج الفل�سطيني (ن��اظ��م �شريدي) فيلمه (�صيف
فل�سطيني حار) يف العام  1988واملكون من خم�سة �أجزاء،
وتناول يف اجلزء املعنون (ما بني احللم والذاكرة) حكاية
عائلة من قرية لفتا على مدخل القد�س ،حيث فقدت
تلك العائلة معظم �أرا�ضيها �سنة  .1948وبعد حرب

 1967عاد االحتالل وحا�صر تلك القرية بامل�ستوطنات.
ويف فيلم (ال�ق��د���س حت��ت احل���ص��ار) للمخرج مي�شيل
خ�ل�ي�ف��ي ع� ��ام  1990ث �م��ة �� �ص ��ورة ع ��ن واق � ��ع امل��دي �ن��ة
امل�ق��د��س��ة امل �ه��ددة بامل�ستوطنات وامل��ح ��اوالت احلثيثة
م ��ن امل �� �س �ت��وط �ن�ين اح� �ت�ل�ال ب �ي ��وت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف
امل��دي �ن��ة امل �ق��د� �س��ة ،وت��أ��س�ي����س ب� ��ؤر ا�ستيطانية فيها.
�أم��ا املخرج جمال يا�سني ق��دم فيلمه (بيان من م��آذن
القد�س) يف العام  1993والذي �صور فيه اخلطر الداهم
ال ��ذي يتهدد مدينة ال�ق��د���س ،واالع� �ت ��داءات الوح�شية
ع�ل��ى امل���ص�ل�ين يف امل���س�ج��د االق �� �ص��ى .ور� �ص��د الفيلم
موقع هذه املدينة ورمزية القد�س ومكانتها يف وجدان
امل�سلمني وامل�سيحيني ،وف ّند الفيلم ادع��اءات ال�صهاينة
بوجود الهيكل املزعوم ا�سفل امل�سجد االق�صى .وك�شف
الفيلم ال�ن�ق��اب ع��ن احل�ف��ري��ات ال�ت��ي ت�ه��دد ا�سا�ساته
واخل �ط��ر ال ��داه ��م ال ��ذي ي�شكل خ �ط��ر ًا ع �ل��ى بنيانه.
ومن ناحية �أخرى تناول فيلم (�أنا و�أنت والقد�س) للمخرج
جورج خليفي عام � ،1996شخ�صيات فل�سطينية مقد�سية
ومن خمتلف الديانات ،لينتهي �إىل مقولة ا�ستحالة وجود
�سالم حقيقي على هذه البقاع املقد�سة �إال بعد تطهريه
من املحتلني ال�صهاينة الغا�صبني ويف فيلمها (كو�شان
مو�سى) عام  1999ر�صدت املخرجة الفل�سطينية عزة
احل�سن م�صري �أوراق وم�ستندات امللكية الفل�سطينية
(الكوا�شني) للبيوت والأرا��ض��ي اململوكة للفل�سطينيني.
ويف �أول �أفالمه ،قدّم املخرج اياد الداوود فيلم (القد�س
وعد ال�سماء) يف العام  .1999وفيه تناول التاريخ العريق
ملدينة القد�س ،امل�ؤكد على عروبتها ،وللظروف القا�سية
التي تتعر�ض لها املدينة على اي��دي ال�صهاينة ،جلعلها
فقط للم�ستوطنني اليهود ،واخالئها من �سكانها العرب.
وخ�لال �أح��داث انتفا�ضة الأق�صى ،يعود املخرج حازم
البيطار يف فيلمه (ال�ق��د���س ،الثمن ال�صعب للعي�ش)
عام � ،2001إىل مدينة القد�س لعر�ض �صورتها وحالها،
فيتوقف عند ال�ساعات الأوىل الندالع انتفا�ضة االق�صى.
�أم��ا يف فيلم (�آخ��ر ال�صور) للمخرج �أك��رم ال�صفدي،

ف�ي�ت�ن��اول ث�ل�اث �شخ�صيات ،م��ن جن�سيات خمتلفة
عا�شت يف فل�سطني ،وجمعها ح��ب املدينة املقد�سة.
ومينح فيلم (عبور قلنديا) للمخرج �صبحي الزبيدي
ج ��زء ًا م��ن �أح��داث��ه للحديث ع��ن الفل�سطينيني الذين
هجروا بعد نكبة عام  ،1948حيث حطت بهم الرحال
يف �إح � ��دى � �ض��واح��ي ال �ق��د���س وح �ي��ث ال زال اخل�ط��ر
يتهددهم بالرتحيل وبهجرات متتابعة ال نهاية لها.
وتت�ألق املخرجة �آن ماري جا�سر يف فيلمها (ك�أننا ع�شرون
م�ستحيل) وذلك يف ر�صدها حكاية فريق ت�صوير فيلم
فل�سطيني ،يحاول تخطي احلواجز والدخول �إىل القد�س
فيواجه م�شاكل مع حواجز جنود االحتالل ،حيث يتعر�ض
طاقم الت�صوير للتنكيل وال�ضرب واالع �ت��داء عليهم.
واجن� � ��ز امل � �خ� ��رج م �ي �� �ش �ي��ل خ �ل �ي �ف��ي ف �ي �ل �م��ه (ن���ش�ي��د
احل �ج ��ر) ال� ��ذي جت ��د ف�ي��ه ح���ض��ور امل��دي �ن��ة امل�ق��د��س��ة
م ��ن خ �ل�ال ع� ��ودة ام� � ��ر�أة فل�سطينية م ��ن هجرتها
وا� �ص��راره��ا ع�ل��ى ال �ع ��ودة واالق ��ام ��ة يف ال �ق��د���س رغ��م
م��ا ي�ع�تري ت�ل��ك االق��ام��ة م��ن م�ضايقات وت �ه��دي��دات.
ويف ن�شاط �سينمائي �أقيم يف القد�س ،حيث مكانة املدينة
ديني ًا وتاريخي ًا وثقافي ًا وذاتي ًا يف قلوب الفل�سطينيني
قاطب ًة حيث ع�برت عنه ثماين خم��رج��ات �شابات يف
جمموعة �سينمائية حتمل عنوان (القد�س قريبة وبعيدة)
وذلك من خالل عدة �أفالم ق�صرية تتحدث عن القد�س،
وم ��ن ت�ل��ك الأف �ل��ام( :اب �ن��ة ع�م��ي) ل�ل�ي��ايل ال�ك�ي�لاين،
(رق��م حظي  )13ل��دارا الأخ�ضر( ،القد�س بالألوان)
لنجاح م�سلم( ،ح�ك��اي��ة �ستي) ل��رغ��ده عتمة ،وفيلم
(القد�س ،حلم مل يتحقق بعد) للمخرجة �سالم كنعان.
كانت القد�س و�ستبقى را�سخة يف القلوب والعقول،
و�ستظل ال�شغل ال�شاغل لأ�صحاب ال�ضمائر احلية يف
الأمة ،وحا�ضرة يف كل جهات املقاومة و�سيظل الن�ضال
م�ستمر ًا لعودة جوهرة امل��دائ��ن ولتحريرها .و�ستظل
بو�صلة ن�ضالنا لتحريرها من دن�س الغا�صب وب�أيدينا
�سنعيد بهاءها وحريتها حيث �سيكون لها �سالم � ٍآت.
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التطبيع يغزو والرتاث يتصدى
د .نجالء الخضراء
ُي �ع��د التطبيع ال�ث�ق��ايف �أخ�ط��ر
جبهات التطبيع خ �ط��ورة اب �ت��داء من
التخلي ع��ن ك��ل م��ا يحتويه امل�خ��زون
الثقايف وال�تراث��ي وي�صنفهم �أع ��داء،
�إىل ال�سماح ل�ه��ذا الفكر ال�صهيوين
العن�صري الذي ا�ستباح الدماء و�شرد
الأب��ري��اء بالتمدد واالنت�شار .ومن هنا
ف� ��إن ه��ذه ال��دع��وات ال�صهيونية �إىل
الت�سريع يف اجن ��از التطبيع الثقايف
مع العامل العربي والإ��س�لام��ي ،ي�شكل
اليوم �أك�بر عملية حتد للعقل العربي
والقيم وللرتاث الذي يكون ال�شخ�صية
ال �ع��رب �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،فال�صهاينة
يدركون �أبعاد فكرة التطبيع ويعرفون جيدا �أن احراز
�أي ت�ق��دم ع�ل��ى امل �ج��ال ال�ث�ق��ايف امن ��ا ي�ع��زز التحرك
على باقي املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية
وه��ي جميعها تخدم املخطط ال�صهيوين التو�سعي.
وهناك العديد من احلجج والتربيرات التي ي�سوغها
املطبعون لتجميل وتزيني عملية التوا�صل بني املثقفني
والفنانني والأكادمييني العرب والإ�سرائيليني ،فكلما
نودي مبقاومة التطبيع الثقايف انربى البع�ض لإطالق
�شعار "اعرف عدوك" ،و�أن دعوة الإ�سرائيلي واجللو�س
معه ،تر�سل ر�سالة �إىل ال�ع��امل كله ت��ؤك��د �أن �شعوبنا
تف�صل ب�ين ق��وات االح�ت�لال الإ�سرائيلي ال��ذي قتلها
وهجرها وبني م�ؤ�س�ساته اجلامعية والثقافية والطبية.
يرى املطبعون فنيا ويربرون تطبيعهم ب�أنهم يعر�ضون
"الروايتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية" ويعر�ضونهما
ب�أمانه دون حتيز لأي رواي ��ة ،كما ي��رون �أن الفنان ال
يجب �أن ي�س�أل عن �أ�ساليبه فاحلرية �أ�سا�س عمله.
تقول احلقيقة ويقول املنطق �أن��ه ال جمال ملقارنة
التاريخ الفل�سطيني امل�شبع بالعدالة والثورة والن�ضال
والتم�سك ب��الأر���ض ،ب��ال��رواي��ة الإ�سرائيلية القائمة
ع�ل��ى ال�ظ�ل��م وال�ق�ت��ل وال�ت�ه�ج�ير ،ف�لا مي�ك��ن التعامل
م��ع ال�غ��زاة معاملة الند بالند وال ميكن القبول مبن
ي�ف��ر���ض نف�سه ك��دول��ة رائ� ��دة وق ��ائ ��دة يف املنطقة.
�أما فيما يتعلق ب�أ�سلوب وحرية الفنان ،فالفنان هو
�أكرث من ينبغي �أن ي�س�أل خا�صة ان تعر�ض الأمر للتطبيع
الفني مع العدو لأن على الفنان �أن يتحمل م�س�ؤولية
اجتماعية و�سيا�سية تفوق م�س�ؤوليات ال�شعوب ،وعلى
الفنان واملثقف العربي ال��وق��وف �إىل جانب ال�شعوب
حلمايتها مما ميكن �أن تت�أثر به من �أفكار قد ت�سلب
منها حريتها وتراثها وثقافتها ،وعليهم �أن ي�أخذوا بزمام
املبادرة يف املواجهة ،فيكون لهم الفعل بدل رد الفعل
ي� ��رى امل �ط �ب �ع��ون �أن ال� �ع ��امل ق ��ري ��ة ك �ب�ي�رة و�أن
امل � ��ؤمت� ��رات ال �ع��امل �ي��ة حت ��دي ��دا ت���ض��م �إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين
وه �ن��ا ي �ط��رح��ون � �س ��ؤال �ه��م اخل �ب �ي��ث ه ��ل ت��ري��دون�ن��ا
�أن ننقطع ع��ن ال �ع��امل وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت �ط��ور؟؟
ولكن وبكل ب�ساطة ميكن للمثقفني والأكادمييني
الذهاب �إىل غالبية امل�ؤمترات العاملية ب�شروط يحتمها
الواجب الإن�ساين والوطني� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من �أن

امل�ؤمتر غري حا�صل على حتويل �أو رعاية من �سفارة
االحتالل الإ�سرائيلية� ،أو من �أي م�ؤ�س�سة �إ�سرائيلية
�أخرى ر�سمية كانت �أم خا�صة .فاملثقف عندما يحرتم
ثقافته ووط �ن��ه وع��روب�ت��ه يرف�ض �أن ي�ضع خالفاته
ال�سيا�سية مع العدو ال�صهيوين جانبا حتت �أية حجة،
لأن عزل الفن والثقافة عن ال�سيا�سة هو ما يريده العدو
من �أج��ل تغليف احتالله ب��ورق علمي وح�ضاري مل��اع .
ي�ق��ارن املطبعون ب�ين �صلح احلديبية وب�ين فكرة
التطبيع فريون يف ال�صلح خطوة بدائية نبوية للتطبيع
مع الكيان اال�سرائيلي� .إن �صلح احلديبية هو هدنة
بني عدوين وال ميكن مقارنته ب�إقامة ال�سالم والتطبيع
مع عدو مازال يغت�صب الأر�ض وي�شرد �أهلها ،فال�سالم
والتطبيع يف هذه احلالة هما ا�ست�سالم وقبول ب�شروط
العدو ،وهذا غري مقبول ،يف حني تقبل الهدنة لإعادة
تهيئة اجليو�ش ودعمها بالعدة وال���س�لاح .لقد كان
�صلح احلديبية اتفاقا جمع الأم��ة ووحدها ومل ميكن
منها �أعدائها وه��و اتفاق عقده قائد الأم ��ة ،يف حني
ف��رط��ت االت �ف��اق��ات امل �ن �ف��ردة ع�ق��د الأم� ��ة و�أ�ضعفت
�شوكتها وق��وت �أعدائها ومكنت �سرطان ال�صهيونية
الفتاك م��ن التجر�ؤ على عقيدتها وتراثها وفكرها.
ان الكيان ال�صهيوين اليوم ال يعرتف ب�أي حق ان�ساين
لأكرث من اثني ع�شر مليون فل�سطيني مت�شردين يف الأر�ض
بحجة �أنهم خرجوا قبل جيل �أو جيلني ،يف حني يرون حق
الهجرة يف كل حلظة ومتى �شا�ؤوا لليهود الذين يحتمل
�أن �أجدادهم قبل �سبعني جيال مروا من فل�سطني ولو �أن
ه�ؤالء الأج��داد ال ينتمون ب�أي �صلة �إىل �سكان املنطقة.
ت�ق�ب��ع �أم �ت �ن��ا ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ت� ��راث ث �ق��ايف عميق
يجعل منها �أم��ة غري �سهلة االن�صياع لبدائل الثقافة
الدخيلة مبعنى �أن ه��ذه الثقافة امل�تراك�م��ة تنطوي
ع�ل��ى عنا�صر م �ق��اوم��ة و� �ض��واب��ط ت�ستطيع حت�س�س
الطارئ والبديل والدخيل عليها ،لهذا و�صفت ب�أنها
مواجهة �إذ ابتليت ب�أق�سى حمن التاريخ وهبت عليها
�أع �ت��ى ال�ع��وا��ص��ف وت�ع��ر��ض��ت ل�سل�سة م��ن حم ��اوالت
املحو ومل تزدها تلك املحن �إال ق��وة و�صالبة و�إرادة.
�إن ق��وة الثقافة العربية هي يف وحدتها املتنوعة،
ويف تنوعها الذي يتدفق كنهر نحو م�صب واح��د ،فهي

ال تخ�ص بلدًا بعينه ،وال �شع ًبا مبفرده،
وال جماعة عرقية مهما بلغت درجة
�أ�صالتها .و�إمنا تخ�ص جماع روح هذه
الأم��ة ،فهي نتاج الباحثني عن جوهر
احل�ي��اة والغوا�صني يف مياه البحار،
وانطالق القبائل املتعددة الأن�ساب يف
ال�صحراء العربية ،وثمار الفالحني
ذوي احل ��رث وال�غ��ر���س على �ضفاف
الأنهار ،والرعاة الأ�شداء على اجلبال،
وهي تخ�ص �أبناء املدن ،وبدو الواحات،
و�سكان القرى املعزولة ،وتخ�ص �أي�ض ًا
تلك العرقيات والإثنيات املتعددة التي
تعي�ش يف وطننا العربي ،والتي جتمعنا
معها �أوا� �ص��ر اجلغرافيا وال�ت��اري��خ ،وو�شائج ال��دي��ن .
ف�إن كان عنوان م�شروع التطبيع هو التفكيك الثقايف
لوحدة الأم��ة وتدمري مقومات متا�سكها ف ��إن العنوان
امل�ضاد يبقى هو ثقافة الوحدة �أي الثقافة احلري�صة على
تنمية عنا�صر الوحدة يف املجتمع وتعزيز �أوا�صر التما�سك
بني �أبناء الأمة� ،إال �أن احلديث عن ثقافة الوحدة يجب
�أال ي�سوق ال�شعوب على ثقافة القهر با�سم االن�سجام
وثقافة ال�صهر با�سم التما�سك وثقافة هيمنة اللون
الواحد فداخل الثقافة العربية هناك تنوع كبري اعتمد
على تكري�س قيم القبول بالآخر داخل املجتمع الواحد
واحرتام الآخر وال�سعي للتكامل يف �إطار هذه الوحدة.
�أن الرتاث ال�شعبي العربي مبا يحتويه من معارف
وفنون ومعتقدات و�آداب لي�س جمرد ذاكرة لل�شعوب ولكنه
ح�ضور حي وفاعل يف الوقت الراهن ،تكمن �أهميته ب�أنه
ي�ستطيع �أن يعطي لل�شعوب هويتها اخلا�صة التي متيزها
عن باقي ال�شعوب والتي بدورها ت�ضع هذا ال�شعب يف
م�صاف ال�شعوب �صاحبة التاريخ العريق وحتتفي به،
والأجمل هنا �أن هذا التاريخ العريق له م�ساهمات يف
تطوير ال�شعوب الأخرى ويتجلى هذا يف م�ساهمته الكبرية
يف تراكم املعرفة .وهو ارث عظيم لي�س ل�شعب من ال�شعوب
فقط ،بل للإن�سانية جمعاء .وهو املحور الأول والأخري
لثقافة �شعب من ال�شعوب ،وهو ما ي�سهم ب�شكل رئي�سي
يف تكوين العقل اجلمعي .فنحن �أحوج ما نكون �إىل تراث
موحد ورم��وز م�شرتكة حتافظ على ترابطنا ووحدتنا
ك�شعب واحد متما�سك �أكرث من �أي وقت م�ضى ،نظر ًا
ملا يواجهه ال�شعب الفل�سطيني من التهويد والتهجري .
ي �ع �م��ل ال� �ت��راث ع �ل��ى ح �ف��ظ ذاك� � ��رة ال �� �ش �ع��وب
وه ��و � �س�لاح ��ض��د ف �ك��رة التطبيع ور� �س��ال��ة ن�ضالية
تتناقلها الأج �ي��ال وو�سيلة مقاومة ال ميكن قهرها.
_ال يعيق ال�ت�راث �أب� ��د ًا عجلة احل���ض��ارة لأن��ه
�أ�سا�سها وهو ما يروجه املطبعون تربيرا لهم ببحثهم
عن املعا�صرة واحلداثة ،ميكن للرتاث ال�شعبي �أن ي�سهم
ب�شكل مبا�شر بالتنمية االقت�صادية فهو ثروة اقت�صادية
ميكن ا�ستغاللها يف جماالت وفعاليات معا�صرة �سواء
يف الهند�سة املعمارية �أو اللبا�س �أو ال�سياحة �أو الأدوات
والإبداعات الفنية الأخرى� ،إ�ضافة �إىل �أنه ي�شكل العن�صر
الأ�سا�سي لكثري من املهرجانات ال�سياحية والفنية.
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ع��ن برنامج " �سوالفة

"

م��ن �إن��ت��اج هيئة االع�ل�ام االل��ك�تروين يف جمعية ال�صداقة الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة :

بقلم األستاذ :رامي الحاج علي /قناة فلسطين اليوم
"مبادرة ا�ستطاعت �أن تفر�ض وجودها على امل�شهد االعالمي داخ��ل املخيمات الفل�سطينية يف
�سورية ،جت��ر�أ جمموعة من ال�شباب الفل�سطيني على �إحالة تفا�صيل ال�شهر املبارك �إىل م�شهد
مقاوم ،التجربة التي بد�أت ب�أ�سئلة ب�سيطة و�شغف كبري عك�ست العديد من التحديات الوجودية
وقدمت مناذج م�شرفة لأبناء املخيمات ممن يحمون الأر���ض وتاريخها وتقاليدها وثوابتها على
هيئة معتقد ومبا يتجاوز حكايات الكبار واغاين الن�صر على �شفاه ال�صغار ..عن �سوالفة رم�ضان
نتحدث التي كانت �سوالفة فل�سطينية بامتياز ولتكون ال�سطر الأول بواقع املخيمات ومدى ارتباطهم
وتعلقهم الثوري يف تفا�صيل احل��دث الفل�سطيني املقاوم ،ثم لي�شكل هذا الربنامج عتبة مهمة
ال�ستح�ضار �أ�سماء املدن والقرى ب�ألوان مطرزاتها ونكهة ليمونها وبرتقالها  ..ليكون ال�س�ؤال هنا
عن ال�شهداء وعن القد�س وعن الأ�سرى و�أم��ا الإجابات كانت بنكهة الغربة واحلنني والأمل " .
وج ��دي ��ر ذك� ��ره �أن ب��رن��ام��ج "� �س ��والف ��ة "مت ت �� �ص��وي��ره خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك يف 6
خميمات فل�سطينية ب��ري��ف دم���ش��ق.وق��ام بتنفيذه ف��ري��ق الإع �ل�ام االل �ك�ت�روين يف اجلمعية:
*اعداد و�إخراج  :الأخت والء م�سعود

*تقدمي  :الأخ جمال م�صطفى

*ت�صوير ومونتاج  :الأخ �أمين الع�سكري

*م�صور م�ساعد  :الأخت �شريين خالد

*ت�صميم غرافيك  :الأخ �صبحي مو�سى

*

م�ساعد تقني  :الأخ حممود ال�سماك

الإ�شراف العام  :الأخ حممد م�سعود

تصاميم هيئة اإلعالم اإللكرتوني
يف جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

الع د د

TAREEQ ALQUDS

بالدنا فلسطين

نافـــــــذة

		
قرية ناصر الدين
�سميت بهذا اال��س��م ن�سبة �إىل
ويل ل��ه مقام �شمايل القرية ،وهو
م��ن ��ش�ه��داء احل� ��روب ال�صليبية.
تقع قرية نا�صر الدين يف الق�سم
ال�شرقي من جبال اجلليل الأدن��ى،
�أي يف اجلنوب الغربي ملدينة طربيا
وتبعد نحو  7كم عن طريق النا�صرة
طربيا ،ونحو كيلومرتين على �شاطئ
ب�ح�يرة ط�بري��ا ال�غ��رب��ي .وب�ع��د نحو
كيلومرت واح��د من جنوبها الغربي يبد�أ وادي حجة راف��د وادي الفجا�س
�أح��د رواف��د نهر الأردن ،وم��ن �شرقها تبد�أ ع��دة �أودي��ة �صغرية تنتهي يف
بحرية طربيا .ومن ينابيع القرية عني التينة الواقعة يف �شرقها مبا�شرة،
وعيون البيار الواقعة يف جنوبها ال�شرقي ،وعني الكلب الواقعة يف جنوبها.
عام  1945بلغت م�ساحة �أرا�ضي قرية نا�صر الدين و�أرا�ضي قرية املنارة
الواقعة على بعد  3كم من جنوبها ال�شرقي نحو  6,797دومن ًا .وكان يف القرية
 109ن�سمة عام  ،1922وارتفع العدد �إىل  179ن�سمة عام  ، 1931ثم انخف�ض
�إىل  90ن�سمة عام  .1945ويف عام  1948ازلها ال�صهاينة من الوجود.
مل ي � � �ك� � ��ن يف ال � � �ق� � ��ري� � ��ة �أي ن � � � � ��وع م� � � ��ن اخل� � � ��دم� � � ��ات،
واع � �ت � �م� ��د اق � �ت � �� � �ص� ��اده� ��ا ع � �ل� ��ى ال � � ��زراع � � ��ة وت� ��رب � �ي� ��ة امل ��ا�� �ش� �ي ��ة.

مجزرة ناصر الدين
كي ال ننسى
بعد �أن ا�شتد القتال يف مدينة طربيا بني العرب والغزاة ال�صهاينة،
جراء العدوان ال�صهيوين عام  ،1948وكان التفوق يف الرجال واملعدات �إىل
جانب العدو ال�صهيوين الذي كان ي�سيطر على املداخل امل�ؤدية �إىل املدينة،
�سرت �أخبار بني املدافعني عنها� ،أن جن��دة قادمة من القرى القريبة
�ست�صلهم عن طريق قرية نا�صر الدين ُ
فطلب �إىل املجاهدين االنتباه وعدم
�إطالق النار على �أفراد النجدات .ويبدو �أن هذه الأخبار قد و�صلت �إىل
ال�صهاينة ف�أر�سلت ع�صابتا الأرغون و�شترين ليلة 1948/4/14-13م قوة
يرتدي �أفرادها الألب�سة العربية فاعتقد �أهل القرية �أنهم �أفراد النجدة
العربية القادمة �إىل طربيا فا�ستقبلوهم بالرتحاب ،وملا دخل ال�صهاينة
القرية طوقوها من كل اجلوانب ملنع و�صول النجدات �إليها ،وفتحوا نريان
�أ�سلحتهم على م�ستقبليهم وا�ست�شهد � 50شهيد ًا من �أبناء القرية البالغ
عددهم �آن��ذاك  90ن�سمة .فلم ينج من هذه املجزرة �إال �أربعني �شخ�ص ًا
ا�ستطاعوا الفرار �إىل قرية جم��اورة ،ثم ق��ام الغزاة بتدمريها كاملة.
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لو لم يكن الرسول في حياتي
محمود موسى

تمر األيام وتمضي السنوات في رحلة ال يؤوب منها الذاهبون ،فال يبق سوى
أثر تركه أشخاص عبروا محطات الحياة ،سواء كان عبورهم خفيفا كالطيف
أو مدويا كقنبلة موقوتة ،فكل منهم مأل الذاكرة بصورة ..أم ،أب ،جار ،زميل
دراسة ،أستاذ ،كاتب مقال ،شرطي ،بائع متجول ،سائق حافلة ،عامل نظافة،
صديق ،ممثل ،داعية ،مبتسم على الطريق ،من التقيتهم عند إشارة المرور،
من حادثتهم في قاعات االنتظار ..أناس أ ِكن لهم كل المودة واالمتنان ولكن
هناك شخص له وقع مميز في نفسي ..وحقا لم أكن ألتصور حياتي دونه.
حــبــيــب مــــال لـــه الــقــلــب وأزهــــــرت الـــــروح بــــذكــــره ..مــحــمــد بن
عــبــد هللا ..اإلنـــســـان ،الــنــبــي ،الــصــديــق ،الـــــزوج ،األب والــمــعــلــم..
كيف ال وكل أرجاء الكون تفوح عطرا من نسمات سيرته ،والسماء تتزين
بأنوار مواقفه ،أما األرض فمازالت شاهدة أنه أعظم من مشى على ترابها.
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 َصدَع 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
األعين ،بل بعمق األثر الذي يتركه .قال صلى هللا عليه و سلم“ :إِ ْن َقا َم ِت السَّ اعَ ُة
َو ِفي َي ِد أَ َح ِد ُكم َف ِسيلَ ًةَ ،فإِ ِن اسْ َت َطاعَ أَ ْن ال َي ُقو َم َحتَّى َي ْغ ِر َس َهاَ ،ف ْل َي ْغ ِرسْ َها” ..فالمعروف
ال يحقر منه شيء وإن َص ُغ َر ،ومهما َق َّل فهو عمل محمود وعند هللا أجر محسوب.
ابتسامة ،رفــع أذيـــة ،إلــقــاء ســام ،كلمة طيبة ،عــيــادة مــريــض ،رحمة
ضعيف ،إســعــاد طفل ،مــواســاة مــكــلــوم ..كلها أعــمــال وإن بــدت بسيطة،
فهي تحمل بين ثناياها كل الخير ،وقد تكون هذه المواقف سببا في تغيير
نفوس ،لم تفلح المحاضرات التربوية وال المواعظ الدينية في فتح أقفالها.
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.
لو لم يكن رســول هللا في حياتي لما أدركــت حــاوة السجود في جوف
الليل ،أنـــادي هللا نـــداءا خفيا ،وال حــاوة الــوقــوف تحت المطر ،أالمــس
قطرات حديثة العهد بربي ،ولما فرحت بدعوة ال ترد وأنــا صائمة أفطر،
ولما بلغت نفسي درجــة من االطمئنان وهــي تتلو الــقــرآن وتتدبر معانيه.
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:
ُ ِ
ــــي” الــذي علمني ما لم تعلمني إيــاه الجامعات ،مدينة
إلــى ذلــك “األ ِم ّ
لــه “أنــــا” ِبــــ”أنـــا” ،علمني كــيــف “أعــيــش” الــحــيــاة .شــكــرا رســـول هللا!
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