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�صروط  يف  وم�صاغلته  العدو  مع  ال�صتباك  واجــب  الفل�صطيني  �صعبنا  يــ�ؤدي       
ودائمًا  الحــتــالت،  تاريخ  ويف  ال�صع�ب  تاريخ  يف  الأ�صعب  هي 
النف�س  ط�ل  يف  عليها  ومتمّيزًا  قياداته،  على  متقّدمًا  �صعبنا  كان 
هذا  كان  ما  ومبقدار  مقاومته،  اأ�صكال  اإبداع  على  والق�ة  وال�صرب 
احلال ميزة ل�صعبنا فاإّنه يف ذات ال�قت دليل على تخّلف قيادته، وعدم اإحاطتها 
بقدرات �صعبها واأ�صالة طينته، ومع هذا فلم يخُل تاريخ املقاومة الفل�صطينية من 
قادة ميدانيني و�ص�اهم اأفذاذ وقادرين على ا�صتيعاب املرحلة التاريخية واللحظة 
امل�اتية وت�ظيفها ل�صالح الفعل املقاوم، على ال�صعيدين الذاتي وامل��ص�عي، وبهذا 
املعنى كان الراحل يا�صر عرفات وه� نف�صه �صاحب اتفاق اأو�صل� )امل�ص�ؤوم( حني 
اأيقن من ف�صل م�صروعه الت�ص�وي يف زيارته الأخرية لل�ليات املتحدة، رجع كلّيًا 
عن هذا التفاق، ول اأق�ل انزاح اأو ا�صتدار )كما يق�ل البع�س(، واأطلق )انتفا�صة 
الأق�صى( منتهزًا فر�صة تدني�س �صارون للم�صجد الأق�صى، ومن ا�صتعداد �صعبنا 
هذه  اأّن  للحظة  عرفات  يا�صر  يعتقد  ومل  امل�اجهة،  خل��س  وقــ�اه  ف�صائله  بكل 
للعدو خدمة يف  اأ�صدى  قد  بهذا  فيك�ن  بعينه  اأن يخ��صها ف�صيل  م�اجهة ميكن 
ينخرط  اأن  يجب  �صاملة  وطنية  م�اجهة  فيها  راأى  بل  الف�صيل،  بهذا  ال�صتفراد 
لل�صلطة  الأمنية  والأجهزة  ال�طني  الأمن  ق�ات  ابتداًء من  ال�صعب  اأبناء  كل  فيها 
والقيادة  والدمي�قراطية  ال�صعبية  واجلبهات  واجلهاد،  حما�س  حركتي  وحتى 
العامة، واأ�ّص�س كتائب �صهداء الأق�صى، ويف خ�صم امل�اجهة تاأ�ّص�صت األ�ية النا�صر 
واأمّد  قي�د ول حدود،  يد اجلميع با  يا�صر عرفات  اأطلق  الدين.. وهكذا  �صاح 
دمي�متها  على  ويحافظ  )النتفا�صة(  امل�اجهة  يعّزز  مبا  اجلميع  مبا�صر  ب�صكل 
امليدان.. يف  وقدماه  �صهيدًا  اهلل(  )رحمه  وم�صى  فعلها،   وت�صعيد  تعميق  مع 
حيث  ليقاوم  رجــع  الـــذي  م�صطفى  علي  اأبـــ�  ال�صهيد  �ــصــار  ال�صياق  ذات  ويف 
الــ�قــت، ومل  املــقــاومــني يف ذات  اإىل  ــرب  ــ واأق الــعــدو  اإىل  ــرب  اأقـ الــ�طــن  هــ� يف 
�صاحة  كـــان  بــل  خــدمــتــه،  نــهــايــة  فــيــه  يق�صي  مــكــانــًا  لــه  بالن�صبة  الــ�طــن  يــكــن 
فــيــهــا.. بالت�صكيك  عــ�دتــه  مــ�ــصــاألــة  يف  قــيــل  مــا  كــل  ت�صتحق  كــبــرية  مــعــركــة 

عبد  ال�صهيد  والدكت�ر  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ال�صهيد  حتــّرك  ــّدرب  ال ذات  وعلى 
العتقال  حمنة  جتـــاوزوا  ال�صهداء  الــقــادة  ومعهما  الّلذين  الرنتي�صي،  العزيز 
�صاحة  باعتبارها  لانتفا�صة  التاريخية  باللحظة  واأمــ�ــصــكــ�ا  ال�صلطة  ــدى  ل
ومقاومة.. ــًا  واأر�ــص اإن�صانًا  فل�صطني  وحــدة  بذلك  فج�ّصدوا  املقاومني  لت�ّحد 

بحق  ــان  ك الـــذي  ال�صقاقي  فتحي  الــدكــتــ�ر  ال�صهيد  ــان  ك جميعًا  ــ�ؤلء  هـ وقــبــل 
فل�صطني  مع  الأمــة  وحــدة  �ص�ت  ذلــك  من  واأبــعــد  الفل�صطينية،  الــ�حــدة  �ص�ت 
الرا�صخة  وقاعدته  ال�صرتاتيجي  امل�اجهة  ثــالــ�ث  ر�صم  حــني  الإ�ــصــام،  ومــع 
ت�حيد  على  قــادرة  اأيدي�ل�جيا  هذا  من  وجعل  واجلهاد(،  وفل�صطني  )الإ�صام 
اأّمته، ور�صم معادلة جديدة يف ال�صراع مع العدو  ال�صف ال�طني ودّكه يف �صف 
القّ�ة.. ميزان  يف  املتفّ�قة  املرتبة  لل�صهادة  وال�صتعداد  الإميانية  للروح  تعطي 
ل����ل����م����ق����اوم����ة.. وامل������ج������د   ... ال�����������ش�����ه�����داء  اهلل  رح��������م 

انتفا�شة �شعب ووعي قيادة
حممد البحي�شي
رئي�س جمعية ال�شداقة الفل�شطينية �� الإيرانية

     امللف النووي الإيراين والتقدم
 نحو التفــاق اجلديد

ابراهيم اأبو ليل

ناجي العلي 
ال�صوت الذي ل يغيب

الــتطـبـيع الــثقايف 
يـكـ�صـر عــزلة ال�صهيونية

ثقافة

د. جنالء اخل�صراء

د. ب�صام اأبو عبد  اهلل 

نبيل ال�صهلي

حممد العبد اهلل شــــعــار »وحــدة الــســاحات«
 خــطــوة إلــى األمــام  

"اإ�صـــــرائيل" وتـــدوير الـــتــحالـفــات  

�صورية اأمام امل�صهدين الإقليمي والدويل!
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يلتقي  الـــ�ـــصـــداقـــة  جــمــعــيــة  وفــــد 
ــن بـــدمـــ�ـــصـــق ــطـ ــصـ ــ�ـ ــلـ �ـــصـــفـــر فـ

الــ�ــصــداقــة  ــن جــمــعــيــة  ــى وفــــد مـ ــق ــت ال        
حممد  الدكت�ر  برئا�صة  الإيرانية  الفل�صطينية 
ال�صفري  �صعادة  مع  اجلمعية  رئي�س  البحي�صي 
الرفاعي،  �صمري  الدكت�ر  بدم�صق  الفل�صطيني 
ال�صفارة  رمقر  يف   2022 اآب   17 بتاريخ  وذلك 
اجلمعية  وفـــد  و�ــصــم  بــدمــ�ــصــق.  الفل�صطينية 
ــام  ــ�ؤول الإعــ ــص املــهــنــد�ــس حمــمــد مــ�ــصــعــ�د مــ�
الإلكرتوين والأخت ر�صا اخلطيب م�ص�ؤولة هيئة 
اجلمعية. يف  الأيــتــام  و  ال�صهداء  عــ�ائــل  دعــم 

امتنانه  عــن  البحي�صي  الــدكــتــ�ر  ــرب  اأعــ  ..
الــ�ــصــفــارة يف خــدمــة وتقدمي  ــ�ة يف  الأخــ لـــدور 
�ص�رية،  يف  الفل�صطيني  �صعبنا  لأبــنــاء  الدعم 
ال�صفري  لــ�ــصــعــادة  ــام  ــه ال الــــدور  اإىل  مــ�ــصــريًا 
يتعلق  ــا  مـ مــتــابــعــة  يف  الـــرفـــاعـــي  �ــصــمــري  د. 
الريم�ك، خميم  اإىل  الأهــايل  عــ�دة  مب��ص�ع 

اجلمعية  ب�فد  �صمري  الدكت�ر  رحــب  ــدوره  وبـ  
واأعــــــرب عـــن �ــصــكــره وتـــقـــديـــره ملـــا يــقــ�م به 
دوؤوب،  عمل  من  ال�صداقة  جمعية  يف  الأخـــ�ة 
خميمات  يف  للجمعية  الــهــام  ــالــدور  ب م�صيدًا 
املــجــالت.  خمتلف  ويف  الفل�صطيني  �صعبنا 

تخريج  ــل  ــف ح يف  ــارك  ــص ــ� ت اجلــمــعــيــة 
ــراء   ــص الإ� لأكــادميــيــة  ال�صيفي  ــادي  ــن ال
�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
حفل  يف  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة 
الإ�صراء  نادي  لأكادميية  ال�صيفي  النادي  تخريج 
مع  بالتعاون  الأكادميية  اأقامته  الــذي  الريا�صي 
وذلــك  ــة،  الإعــاق ذوي  لتمكني  مــ�ــصــاواة  م�ؤ�ص�صة 
العربي  الثقايف  املركز  يف   2022 اآب   27 بتاريخ 
باملنا�صبة  األقيت يف احلفل كلمات  بامليدان، حيث 
للخريجني. وتــكــرمي  ريــا�ــصــيــة  عــرو�ــس  وتخلله 

اجلمعية يف حفل تخريج نادي اأطفال فل�صطن
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مكتب  نظم 
زينب  والــ�ــصــيــدة  �صبينة  خميمي  يف  الإيــرانــيــة 
ال�صبابية  املنظمات  من  عــدد  مع  بالتعاون  )ع( 
اأطــفــال  ــادي  نـ  ( لـــ  تخريج  حفل  الفل�صطينية، 
م�ص�ؤول  �صرقي  مــروان  الأخ  بح�ص�ر  فل�صطني( 
الأ�ــصــدقــاء  مــن  ر�ــصــ�ل  ــاج  واحلـ اجلمعية  مكتب 
اللجنة  اأع�صاء  عي�صى  وفادي  ال�ص�دي  وائل  والأخ 
املركزية للجبهة ال�صعبية القيادة العامة، وممثلني 
من جمعية القد�س اخلريية وعدد من ال�صخ�صيات 
املخيم. وذلك  والجتماعية يف  والثقافية  ال�طنية 
بتاريخ 2022/8/28 يف مركز ناجي العلي التعليمي. 
على  الفاحتة  وقـــراءة  بــالــ�قــ�ف  احلفل  بــداأ 
الذكر  مــن  ــات  لآيـ وال�ــصــتــمــاع  الــ�ــصــهــداء،  اأرواح 
الــنــادي  لأطــفــال  كلمة  احلــفــل  وتخلل  احلــكــيــم، 
وفقرات فنية و�صعرية من اأدائهم، بدوره قدم الأخ 
�صهادات  اجلمعية  مكتب  م�ص�ؤول  �صرقي  مــروان 
�صكر وتقدير للكادر امل�صرف على اجله�د املبذولة 
لإجناح النادي، كما قدمت اإدارة النادي بطاقات 
واإقــامــة  دعــم  يف  �صاهمت  الــتــي  للجهات  تــكــرمي 
املخيم. اأجــل  من  ن�صتطيع  نعم  ال�صيفي  النادي 

لـــقـــاء  يف  ــة  ــ ــداق ــ ــص ــ ــ� ــ ال جـــمـــعـــيـــة 
الفل�صطيني الــ�ــصــعــب  مـــع  تــ�ــصــامــنــي 

ــاركــت اجلــمــعــيــة ممــثــلــة بــرئــيــ�ــصــهــا الــدكــتــ�ر  �ــص
ال�صعب  مع  ت�صامني  لقاء  يف  البحي�صي  حممد 
يف  اخلــا�ــصــة  امل�صت�صارة  بح�ص�ر  الفل�صطيني، 
رئا�صة اجلمه�رية العربية ال�ص�رية الدكت�رة بثينة 
الفل�صطينية  الف�صائل  وممثلي  وقـــادة  �صعبان، 
يف  2022م  اآب   7 ــاريــخ  ــت ب ــك  ــ وذل ــة،  ــ�ري ــص � يف 
بدم�صق. الفل�صطيني  الــ�طــنــي  املــجــلــ�ــس  مــقــر 

يف كلمتها اأكدت الدكت�رة بثينة �صعبان على وق�ف 
�ص�رية اإىل جانب ال�صعب الفل�صطيني ال�صامد، يف 
الأمة  ي�صتهدف  الذي  الإ�صرائيلي  العدو  م�اجهة 
من  بدعم  اأق�صاها  اإىل  اأق�صاها  مــن  العربية 
ال�ليات املتحدة. بدورهم ندد احل�ص�ر باملجازر 
غزة،  قطاع  يف  ال�صهي�ين  العدو  يرتكبها  التي 
مبح�ر  املتمثلة  لق�صيتنا  الداعمة  الدول  و�صكروا 

املقاومة. 

ــاء تــ�ــصــاوري  ــق ل ــارك يف  ــص ــ� اجلــمــعــيــة ت
ــيــة الأ�ـــصـــرى ــورات قــ�ــص ــ ــط ــ ــث ت ــح ــب ل

بـــدعـــ�ة مـــن جلــنــة الأ�ــــصــــرى واملـــحـــرريـــن 
�ص�رية،  يف  فل�صطني/  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة 
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت 
الــبــحــيــ�ــصــي يف  ــد  ــًة بــرئــيــ�ــصــهــا د. حمــم ــل ممــث
تط�رات  اآخــر  لبحث  ال�طني  الت�صاوري  اللقاء 
وعلى  والــعــرب  الفل�صطينيني  ال�ــصــرى  ق�صية 
الطعام. عن  امل�صربني  املعتقلني  ق�صية  راأ�صها 

الفل�صطينية  والــقــ�ى  الف�صائل  الــقــاء  �صم   
والثقافية  الجتماعية  والــفــعــالــيــات  والــ�ــصــ�ريــة 
بدم�صق،  الفل�صطيني  ال�طني  املجل�س  مقر  يف 
ــات اإ�ــصــنــاديــة  ــ ــف ــ وو�ـــصـــع خــطــة فــعــالــيــات ووق
�صد  الــتــ�ــصــعــيــديــة  خــطــ�اتــهــم  يف  ــرى  ــصـ ــاأ�ـ لـ
.2022 اآب   2٩ بتاريخ  وذلـــك  ال�صج�ن.  اإدارة 

ــم  ــي ــق ــة ت ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ جـــمـــعـــيـــة الـ
ــة اأدبــــيــــة فــنــيــة ــيـ ــصـ ــدوة افـــرا�ـ ــ ــ ن
ــذكـــرى الأدبـــــــاء والــفــنــانــني  ــدًا لـ ــي ــخــل      ت
اأقامت  لإنتاجهم..  واإحياًء  ال�صهداء  الفل�صطينيني 
هيئة العاقات العامة يف اجلمعية ندوًة افرتا�صية 
والفني  الأدبــي  )الإنتاج   "Webinar"بعن�ان 
بتاريخ  وذلــك  وانــعــكــا�ــس(،  واقــع  الفل�صطيني.. 
."Zoom" مــنــ�ــصــة  عـــرب   ،2022 اآب   25

ت�صمنت الندوة ثاثة حماور، حتدث يف املح�ر 
ثم  هال،  اأحمد  اأ.  الأدبــي  والناقد  الكاتب  الأول 
اأ.  والإعــامــي  الكاتب  الــثــاين  املــحــ�ر  حتــدث يف 
الإعــامــي  الثالث  املــحــ�ر  يف  وكــان  جمعة،  عمر 
اأدارت الندوة  اأ. م��صى مراغة، فيما  وال�صينمائي 
م�ص�ؤولة هيئة العاقات العامة الأخت اآلء ط�ي�صي.

مــهــرجــان  يف  تـــ�ـــصـــارك  اجلـــمـــعـــيـــة 
"وحـــــــــــــــــدة الــــــ�ــــــصــــــاحــــــات"  
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جــمــعــيــة  ــاركــت  �ــص
البحي�صي يف  برئي�صها د. حممد  الإيرانية ممثلًة 
الإ�صامي  اجلهاد  حركة  نظمته  الــذي  املهرجان 
القد�س«  »�صرايا  الع�صكري  وجناحها  فل�صطني  يف 
الطريق  ال�صاحات...  »وحــدة  عن�ان  حمل  والــذي 
 2022 اآب   25 ــاريــخ  ــت ب ــك  ــ وذل الـــقـــد�ـــس«،  اإىل 
ــاء املــهــرجــان  ــريمــ�ك بــدمــ�ــصــق. وجـ يف خمــيــم ال
ــرى اأقــيــمــت يف  مــتــزامــنــًا مــع 4 مــهــرجــانــات اأخــ
الــعــنــ�ان. بنف�س  ــريوت  ــ وب ورفـــح وجــنــني،  غـــزة 

كلمة  ــرزهــا  اأب كلمات  عــدة  املــهــرجــان  تخلل 
خالها  �صدد  النخالة،  زياد  للحركة  العام  الأمني 
على اأن ق�ى املقاومة، بكافة م�صمياتها وعناوينها 
ال�صهي�ين،  العدو  م�اجهة  يف  واحــدة  وحــدة  هي 
بني  بالتزامن  املهرجانات  عقد  ــة  دلل اإىل  ــ�ه  ون
بالق�ل:  ــطــ�ق،  ال ودول  وغـــزة  الغربية  ال�صفة 
"وحدة ال�صاحات فتحت اآفاقًا ل�صعبنا الفل�صطيني 
يف  مهمًا  ــزءًا  جـ يــكــ�ن  حتى  ليعمل  ال�صتات،  يف 
تعبريًا  كانت  كذلك  العدو.  مع  القادمة  املعارك 
حقيقيًا و�صادقًا لل�صعارات التي نرفعها، باأن �صعبنا 
واحــدة". وم�ص�ؤوليتنا  واحــد،  وم�صرينا  واحــد، 

القيادة  ع�ص�   - ال�ص�يف  يا�صر  الأخ  األقى  كما 
كلمة  ال�صرتاكي  العربي  البعث  حلزب  املركزية 
العربية  اجلــمــهــ�ريــة  رئــيــ�ــس  حتــيــات  فيها  نــقــل 
ال�ص�رية د. ب�صار الأ�صد التي اأر�صلها اإىل جماهري 
فل�صطني،  يف  الإ�ــصــامــي  اجلــهــاد  وحــركــة  �صعبنا 
الــذيــن احــتــ�ــصــدوا الــيــ�م يف خمــيــم الــريمــ�ك، 
لــتــاأبــني �ــصــهــداء مــعــركــة )وحــــدة الــ�ــصــاحــات(.

اجلمعية تزور عوائل ال�صهداء يف احل�صينية
     قامت هيئة دعم ع�ائل ال�صهداء والأيتام 
ــيــة  الإيــران الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  يف 
احل�صينية  جتمع  يف  �صهداء  ثاثة  لع�ائل  بزيارة 
وكان  الفل�صطيني،  التحرير  جي�س  جمندي  من 
رئي�س   – البحي�صي  حممد  د.  ال�فد  راأ�ــس  على 
هيئة  م�ص�ؤولة   – اخلطيب  ر�صا  والأخت  اجلمعية، 
اجلـــاري. اآب   22 ــنــني  الإث ظهر  وذلـــك  ــدعــم،  ال

ــة الــ�ــصــهــيــد حممد  ــارة عــائــل ــ ــزي ــ و�ــصــمــلــت ال
ر�ــصــ�ان بــرو الــذي لبَّى نــداء ربــه عــام )2013( 
ال�صهيد  وعــائــلــة  الــعــمــالــيــة،  ــدرا  عــ منطقة  يف 
 ،)2014( عــام  ارتــقــى  ــذي  ال قا�صم  ح�صام  بكر 
ــة الــ�ــصــهــيــد اأحـــمـــد حمــمــد حــمــيــد الـــذي  ــل وعــائ
عــلــي. ــر  ديـ مبــنــطــقــة   )2018( ــام  عـ ا�ــصــتــ�ــصــهــد 

ال�صيفي  الـــنـــادي  ــزور  ــ تـ ــة  ــي ــع ــم اجل
زيـــنـــب     الــــ�ــــصــــيــــدة  خمــــيــــم  يف 
     قام وفد جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
اأب�  واحلاج  البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثًا 
يف  الإيرانية  بال�صفارة  الأول  امل�صت�صار   – يحيى 
�ص�رية، بزيارة نادي اأطفال فل�صطني ال�صيفي يف 
خميم ال�صيدة زينب، الذي ينظمه مكتب اجلمعية 
مع  بالتعاون  زينب  وال�صيدة  �صبينة  خميمي  يف 
املنظمات ال�صبابية الفل�صطينية يف خميم ال�صيدة 
اآب 2022، بح�ص�ر  بتاريخ 11  زينب )ع(، وذلك 
الأخ مروان �صرقي – م�ص�ؤول مكتب اجلمعية، والأخ 
املركزية يف اجلبهة  اللجنة  – ع�ص�  عي�صى  فادي 
العامة. الــقــيــادة   - فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
ي�صمل  الذي  النادي  برنامج  على  ال�فد  اطلع 
العديد من املجالت، واأ�صاد باجله�د املبذولة من 
املهم  الــدور  على  اأكد  كما  امل�صرفني،  الإخــ�ة  قبل 
�صهداء  من  قدمته  ومــا  الفل�صطينية  للمخيمات 
وجرحى يف م�اجهة الإرهاب الذي ا�صتهدف �ص�رية. 
النهج  اإىل �صرورة احلفاظ على هذا  ال�فد  ودعا 
ون�صر ثقافة ال�عي والعلم واملقاومة بني الأجيال.
ــن هـــدف  ــصـــرفـــ�ن عــ ــ�ـ ــدث املـ ــ بــــدورهــــم حتـ
العمل  يف  ــمــرار  ــت ــص ال� عــلــى  واأكــــــدوا  الـــنـــادي، 
ــة املـــخـــيـــم والــقــ�ــصــيــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة. ــدمـ خلـ

ــتــقــى  مــل يف  الـــ�ـــصـــداقـــة  جــمــعــيــة 
زيـــنـــب  الــــ�ــــصــــيــــدة  يف  ثـــــقـــــايف 
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جــمــعــيــة  ــاركــت  �ــص
مكتبها  ع�ص�  طعمة  اأحمد  بــالأخ  ممثلة  الإيرانية 
خميم  ملتقى  يف  زيــنــب،  والــ�ــصــيــدة  ال�صبينة  يف 
اأ�صب�عيًا،  يعقد  الـــذي  الــثــقــايف  زيــنــب  ال�صيدة 
الفل�صطيني  الرتاث  يف  الباحث  ا�صت�صاف  والذي 
ح�صد  بح�ص�ر  ماهر  اأبــ�  فرحان  حممد  الأ�صتاذ 
مــن اأبـــنـــاء واأهـــــايل خمــيــم الــ�ــصــيــدة زيــنــب من 
.2022 اآب   4 بــتــاريــخ  وذلـــك  الأجــيــال،  خمتلف 

حتــــدث الـــبـــاحـــث عـــن اأهـــمـــيـــة الــــــرتاث يف 
احلـــفـــاظ عــلــى الـــهـــ�يـــة الــ�طــنــيــة ومــ�اجــهــة 
ــ�ارات  حــ ودارت  ــال،  ــتـ الحـ وادعــــــاءات  ــف  زيـ
مــع احلــ�ــصــ�ر، وتن�عت  ونــقــا�ــصــات  ومـــداخـــات 
ات�صمت  الــتــي  الآراء  وتــعــددت  الــنــظــر  وجــهــات 
. وامل��ص�عية  وال�صراحة  وال�صفافية  باجلدية 

ــطــن يــحــتــفــي  ــص ــ� ــل ــال ف ــ ــف ــ ــادي اأط ــ ــ ن
اخلــريــة  ــس"  ــد� ــق ال "جمعية  بــزيــارة 
ــة  اخلــريي الـــقـــد�ـــس"  "جمعية  قـــامـــت       
ينظمه  ــــذي  ال فل�صطني  اأطـــفـــال  ــادي  ــ ن بـــزيـــارة 
الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  مكتب 
مع  بالتعاون  زينب  وال�صيدة  ال�صبينة  خميمي  يف 
.2022 اآب   4 بتاريخ  وذلــك  ال�صبابية.  املنظمات 

ترفيهية  فــقــرة  الــقــد�ــس  جمعية  ــادر  كـ قـــدم 
واألعاب  الهجرية  ال�صنة  مبنا�صبة  اأنا�صيد  تخللتها 
ومت  رائـــع،  ب�صكل  الأطــفــال  معها  تفاعل  حركية 
الفرح(.  )كي�س  لاأطفال  رمزية  هدايا  تقدمي 

البحي�صي  د.  ــرم  ــك ت ــرة  ــص ــ� امل ــاة  ــن ق
ــة الـــ�ـــصـــداقـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــس جـ ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
    تقديرًا جله�ده الكبرية يف ن�صرة الق�صية اليمنية 
وم�صاندة مظل�مية ال�صعب اليمني يف ظل العدوان 
احلي�ي  ولـــدوره  الغا�صم،  ال�صع�دي  الأمــريــكــي 
ممثلة  الإعامية  امل�صرية  �صبكة  قامت  والفاعل، 
بالأ�صتاذ حميد رزق – مدير الربامج ال�صيا�صية يف 
قناة امل�صرية بتكرمي د. حممد البحي�صي – رئي�س 
وذلك  الإيرانية،  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
. بدم�صق  اجلمعية  مقر  يف   2022 اآب   3 بتاريخ 

الإخــ�ة  البحي�صي  د.  الدكت�ر  �صكر  وبـــدوره 
يف  هــ�  الـــذي  تكرميهم  على  املــ�ــصــرية  �صبكة  يف 
الأمــة،  و�صرفاء  ــرار  اأح لكل  تكرمي  الأمــر  حقيقة 
واأكد على م�ا�صلة ال�ق�ف اإىل جانب الأ�صقاء يف 
واحل�صار  الغا�صم  للعدوان  يت�صدون  وهم  اليمن 
انت�صار لفل�صطني  اليمن ه�  انت�صار  واأن  الظامل، 
ــة. والأمـ لــاإ�ــصــام  وانت�صار  الــعــادلــة  وق�صيتها 

الإيــرانــيــة  - الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  نــ�ــصــاطــات 
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"عندما بدأنا هذا الطريق 

تكاليفه  أن  نــعــرف  كــنــا 

هو  هــذا  لكن  جــدا،  صعبة 

املقدس" وخيارنا  واجبنا 
ــس  ــ ــ� ــ ــص ــ ــ�ؤ� ــ الأمــــــــــــني الــــــعــــــام امل
الــ�ــصــقــاقــي فــتــحــي  د.  ــ�ــصــهــيــد  ال

مدخل:
الشخصية  اعتقال  ــاء  ج
السياسية  الكبيرة،  الوطنية 
الرموز  وأحــد  واالجتماعية، 
ساحات  في  الُمجربة  الجهادية 
االحتالل  ومعتقالت  االشتباك، 
الشكل  بهذا  السعدي"  "بسام 
الوحشي الذي رافقته اقتحامات 
بالكالب،  مصحوبا  الجيش 
والدماء،  بالرصاص  ومعمدا 
على  جديد  من  الضوء  لُيسلط 
للمؤسسة  المتدحرجة  الخطة 
اإلسرائيلية،  واألمنية  العسكرية 
التي حملت اسم "كاسر األمواج" 
الهادفة كما يكتب الضابط السابق 
والمراسل  االحتالل  جيش  في 
ليف"  "تال  العسكري  الصحفي 
موسعة  عملية عسكرية  )ليست 
عملياتية  نشاطات  سلسلة  بل 
تجري على نطاق واسع(. كما أن 
"الجنرال  هكوهكين  "غيرشون 
أشار  العدو،  جيش  في  السابق 
إلى أن هذه العمليات الميدانية 
)عبارة عن نشاط هجومي مبادر 
إليه، موجه استخباريا في عمق 
"أعشاش  إلحباط  المنطقة، 
والقرى  المدن  في  ــاب"  اإلره
األســاس  وفــي  الفلسطينية، 
جنين(. مدينة  نطاق  ضمن 

درو�س وِعرب من املعركة الأخرية
لما  موضوعية  ــراءة  ق إن 
الجديدة  الجولة  عنه  تمخضت 
جملة  أن  تؤكد  العدوان،  من 
األهداف التي انطلقت من أجلها 
لم  الوحشية،  الدموية  الحملة 
حماس  إبقاء  في  إاّل  تتحقق 

الساحات"  "وحدة  اسم  الجهاد 
كانون  الفجر"  "صيحة  وعملية 
ردت  التي   2019 يناير  الثاني/ 
فيها السرايا على استشهاد القائد 
العطا" في غزة، وعلى  أبو  "بهاء 
منزل  استهدف  الذي  العدوان 
للسرايا  العام  العسكري  القائد 
دمشق،  في  العجوري"  "أكرم 
في  إليه،  الوصول  في  وفشل 
حين استشهد نجله "معاذ" في 
الهجوم. هذه المقارنة من حيث 
استهدفت  التي  الصواريخ  عدد 
المحتلين.  ومستعمرات  مراكز 
الفجر"  "صيحة  معركة  في 
 400 عن  قلياُل  يزيد  ما  أطلق 
صاروخ، بينما في معركة "وحدة 
ما  السرايا  أطلقت  الساحات" 
بمديات  صاروخ   1000 يقارب 
وصلت لحوالي 90 كم. كما أن 
اإلرباك في صفوف المقاتلين في 
من  عدد  رصده  الذي  السرايا 
العسكريين  والمحللين  الخبراء 
لم  العطا،  أبو  استشهاد  بعد 
القائد  استشهاد  بعد  يتكرر 
"تيسير الجعبري" والقائد "خالد 
الرد  بأن  اإلشارة  مع  منصور"، 
"منصور"  ارتقاء  على  السريع 

جاء  شهداًء،  ميدانيين،  وقادة 
برشقات صاروخية بلغ مجموعها 
الرؤس  متعددة  صاروخا،   200
وبتوقيت  والمديات،  المتفجرة 
 58 استهدفت  ــد،  واح زمني 
من  امتّدت  ومدينة  مستعمرة 
غالف غزة وبئر السبع والقدس، 
نتانيا.  وشواطئ  أبيب  تل  حتى 
أمام هذا الواقع، كتب "يتسحاق 
العسكرية  الكليات  قائد   " بريك 
صحيفة  فــي  مــقــااًل  ســابــقــًا، 
 2022  /8/9 يوم  "هآرتس" 
قائد  اغتيال   - الرئيسي  )إنجازنا 
منطقة  وقائد  الشمال  منطقة 
الجنوب في التنظيم - لن يأتي 
والدليل:  المنشود.  بالتغيير  لنا 
استمر  القيادات،  اغتيال  بعد 
الصواريخ  إطــالق  في  الجهاد 
القصف  نطاق  ووّسع  كالسابق، 
نستمر  ونحن  البالد.  وسط  إلى 
بكل  الهاوية،  إلى  االنحدار  في 
الجيش  جاهزية  يخص  مــا 
لحرب متعددة الجبهات(. وبهذا، 
لم  أنها  والسرايا،  الحركة  تؤكد 
ليس  قادرة  وأنها  تنكسر،  ولن 
وعلى  بل  فقط،  االستمرار  على 
بوضع  وجودها،  وحماية  تسييج 
جعلها  وقومي،  وطني  شعبي، 
الحريصين  كل  وعقل  بقلب 
لتحرير  المقاومة  استمرار  على 
الشهداء  رغم  المحتل،  الوطن 
التضحيات. وعظيم  واآلالم 
الصحفي  المؤتمر  في   : ثانيًا 
الجهاد  لحركة  العام  لألمين 
نخالة،  زياد  القائد  اإلسالمي، 
أغسطس  أب/   7 يــوم  مساء 
النضال  2022، كالم واضح عن 
والموحد،  الواحد  المشترك، 
الشعب  تواجد  مناطق  كل  في 
اختيار  تم  ولهذا  الفلسطيني، 
تسمية  الــســاحــات"  "وحـــدة 
التي  الواسعة  العسكرية  للعملية 
ردت فيها سرايا القدس وغالبية 
المسلحة،  واأللوية  الكتائب 
استهدف  الذي  العدوان  على 
المسلحة  والمقاومة  الشعب 

شعار »وحدة الساحات« خطوة إىل األمام 

خارج دائرة االشتباك الصاروخي، 
عسكريين  قادة  استشهاد  وفي 
"المجلس  األول  الصف  من 
القدس.  سرايا  في  العسكري" 
وهنا يمكن الوقوف أمام مجموعة 
: المعركة  أكدتها  حقائق 
أواًل : استطاعت سرايا القدس 
"الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الجهد  تتحمل  اإلسالمي"أن 
القتالي األكبر في المعركة التي 
القصف  فيه من خالل  شاركتها 
الصاروخي وقذائف الهاون – كل 
فصيل بمقدار تسليحه – غالبية 
وقد  المسلحة.  واأللوية  الكتائب 
بقدرات  القدس  سرايا  برزت 
عسكرية وخبرات قتالية واقتدار 
المعركة  إدارة  على  ــت،  الف
بما  ميداني،  تكتيكي/  بشكل 
والتعلم  االستفادة  إلى  يشير 
السابقة،  االشتباك  جوالت  من 
أذى  أكبر  إلحاق  يخدم  وبما 
االستعماري/ التجمع  فــي 
في  واالستمرارية  االستيطاني، 
على  والحفاظ  الصواريخ،  إطالق 
وهنا  المقاتلة.  البشرية  القوة 
العملية  بين  المقارنة  يمكننا 
األخيرة التي أطلقت عيها حركة 
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من  ولمزيد  غــزة.  قطاع  في 
الكفاحية  األبعاد  على  التأكيد 
خاطب  الساحات،  لوحدة 
شعبه،  الفلسطيني،  القائد 
دالالت  ذات  بسيطة  بتعابير 
نحن،  "أنتم  قائاًل:  واضحة، 
وانطالقًا  فلهذا  أنتم".  ونحن 
من هذا الموقف واستنادا على 
"سيف  معركة  نتائج  أكدته  ما 
القدس"، وما أضافته معركة " 
ترابط  على  الساحات"  وحدة 
التحرري  الوطني  النضال 
الساحات،  المناطق/  كل  في 
الشعب  عليها  يتواجد  التي 
مراعاة  مع   – الفلسطيني 
النضال  وشكل  خصوصية 
فإن   – منها  واحــدة  كل  في 
الوطنية، وفي مقدمتها،  القوى 
واأللوية  والجبهات  الحركات 
التي تتواجد في ساحات الفعل 
بتعزيز  مطالبة  واالشتباك، 
التحالفات،  أشكال  وتطوير 
الحقيقي  التفعيل  خالل  من 
العمليات  لـ"غرفة  الجماعي 
هيئة  وتشكيل  المشتركة"، 
والميداني  السياسي  للتنسيق 
باقي  في  الفاعلة  القوى  من 
التجمعات الفلسطينية، خاصة، 
الضفة الغربية والقدس، ألن ما 
ينتظر شعبنا ومقاومته الباسلة 
ميداني،  عمل  برنامج  يتطلب 
واالشتباك  بالنضال  يواجه 
المحتل  ومجازر  مخططات 
وجنين  ونابلس  القدس  في 
وطولكرم،  وأريحا  والخليل 
المحتل،  الوطن  امتداد  وعلى 
بعيداً عن كل الصخب اإلعالمي 
تحت  ــار،  ــض وال المتكرر، 

الحمر"،  "الخطوط  تسميات 
المستعمرون  تجاوزها  التي 
المسجد  وساحات  القدس  في 
. الــمــرات  عشرات  األقصى 

حركة  استطاعت   : ثالثًا 
بحكمة  اإلســالمــي،  الجهاد 
أن  قيادتها،  واقتدار  وحنكة 
الفتنة  إثارة  العدو  على  تفوت 
داخل صفوف الحركة الوطنية، 
وبالتحديد ، مع حركة حماس. 
وإذا كان التساؤل الشعبي العام 
– والمشروع – الممزوج بمرارة 
وقلق، عن عدم مشاركة كتائب 
بهذه   " القسام  الدين  "عز 
المرة  ليست  –هذه  المعركة 
األمين  كالم  فإن   ،- ــى  األول
العام للحركة في ذات المؤتمر 
)الحاضنة  عــن  الصحفي، 
للمقاومة  والسياسية  الشعبية 
الفقري(  وبأن حماس عمودها 
عند  ُيلِغ  ولــم   – خفف  قد 
من  األلم   – العظمى  الغالبية 
موقف حركة حماس، المسؤولة 
القطاع؛  في  السلطة  إدارة  عن 
اجتماعيًا،  اقتصاديًا،  سياسيًا، 
الشعب  حماية  وبالتالي، 
الخارجية!. االعــتــداءات  من 

عدة  انقضاء  بعد  رابــعــًا: 
وقف  تثبيت  على  ساعات 
اطالق النار، اندلعت اشتباكات 
في  لساعات  امتدت  عنيفة 
في  القديمة  البلدة  أحياء 
قوات  تسللت  نابلس.  مدينة 
جيش العدو وأجهزة مخابراته، 
بتعاون من الخونة/ الجواسيس، 
تصفية  المطلوب:  الهدف  نحو 
المجموعة الفدائية التي يقودها 
المقاتل الفذ "إبراهيم النابلسي" 

التسعة، كما  األرواح  - صاحب 
على  لقدرته  العدو،  أسماه 
محاوالت  عــدة  من  النجاة 
الغتياله – قاتل الشبان الثالثة 
ببسالة  األخيرة  الطلقة  حتى 
لترفع  االستشهاد،  حتى 
اآلالف الغاضبة جثامينهم على 
األكتاف في مشهد بات يتكرر 
إعالن  في  شهيد،  كل  مع 
الشعب  احتضان  عن  متجدد 
مع  المسلح  االشتباك  لشهداء 
يصل  والتشابه  الغزاة.  جيش 
تشييع  بين  ما  التطابق  لحد 
في  النابلسي"  إبراهيم   "
في  األعرج"  و"باسل  نابلس، 
التشابه  حتى  "الولجة".  بلدته 
واحد  كل  وصية  مضمون  في 
"النابلسي"  وصية  في  منهم؛ 
 ...( قائاًل  يخاطبنا  الصوتية، 
أدعوكم  استشهد..  راح  أنا 
حدا  وما  الطريق  الستكمال 
"األعرج"  أما  البارودة"،  يترك 
 ( المكتوبة  وصيته  في  فنقرأ 
حتفي  إلى  أسير  اآلن  وأنا   ...
أجوبتي،  مقتنعًا وجدت  راضيًا 
يا ويلي ما أحمقني وهل هناك 
أبلغ وأفصح من فعل الشهيد(.   
جيش  يتوقف  ــن  ول لــم 
عن  مخابراته  وأجهزة  العدو 
 " عملية  تنفيذ  في  االستمرار 
القضاء  بهدف   " األمواج  كاسر 
وهدم  المسلحة،  الخاليا  على 
المدن  اإلرهاب" في  "أعشاش 
والقرى الفلسطينية. وبمواجهة 
ذلك، فإن الرد على خطة العدو 
المحتل في )الفصل بين الضفة 
على  الحرب  في  وغزة  الغربية 
" اإلرهاب (، كما يقول "يائير 

لبيد" يكون بالترجمة الميدانية 
من  الراهن  الوطني  للهدف 
ــدة الــســاحــات. خــالل وحـ

خـــاتـــمـــة:
السرايا  يــد  تظل  حتى 
العليا،  هي  المقاتلة  والكتائب 
معادالت  تثبيت  أجل  ومن 
معركة  أحدثتها  جديدة،  ردع 
عليها  وبنت  القدس  سيف 
معركة "وحدة الساحات"، فإن 
تكلفة كل مواجهة عسكرية مع 
الشعب  ثمنها  سيدفع  العدو، 
أبناء  من  المقاومة  ــال  ورج
والتضحيات  الدم  الشعب،  هذا 
لهذه  النظر  لكن  الجسام، 
الخسائر من خالل التقييم العام 
يعني  التحرر،  حركة  لمسار 
وحرية  المحتلين،  طرد  أن 
حصل  كما  واستقالله،  الوطن 
واليمن  وفييتنام  الجزائر  في 
جنوب  ــة  ودول وكوبا  وليبيا 
التواقين  من  يتطلب  أفريقيا، 
من  والتضحية  القتال  للحرية، 
األسمى،  للهدف  الوصول  أجل 
باسل  الشهيد  قاله  ما  وهذا 
في  تدفُعه  ما  "كل  ــرج  األع
في  تحصده  لم  إذا  المقاومة 
حياتك، فستحصل عليه الحقًا، 
مستمّرة" جــدوى  المقاومة 

فجرهم،  يبزغ  ولن  لم   -
الــُمــظــلــم  ــهــم  كــيــان ألن 
ــت وزائـــل ــؤق ــم، م ــال ــظ وال

تزول  ولن  تنكسر،  لم   -
توهم  كما  الجهاد،  حركة 
عصية  ألنها  ــدو،  ــع ال قــادة 
ــاء. ــغ واإلل التصفية  على 

فل�صطيني و�صيا�صي  كاتب   *

محمد العبد اهلل*
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قطاع غزة الذي أقلق منام »اسحق رابني« 
علي بدوان

قطاع  على جبهة  النار  اإطــاق  وقف  مع 
ومــع  ودولـــيـــة،  اقليمية  بــرعــايــة  غـــزة، 
اأن  املــهــم  مــن  املــتــحــدة،  الأمم  تــدخــل 
بقطاع  املتعلقة  ــ�ر  ــ الأم بع�س  نعر�س 
ــايل مــن اأر�ـــس  ــغ غـــزة، هـــذا اجلـــزء ال
ــخــًا،  ــاري وت ــًا،  ــ ــص واأر�ــ بــ�ــصــرًا  فل�صطني 
و�صم�دًا ومقاومة منذ النكبة حتى الآن.
ــطــاع غــــزة، املــنــطــقــة الــ�ــصــيــقــة من   ق
على  الفل�صطيني  الــ�ــصــاحــلــي  الــ�ــصــهــل 
�صكل  وعلى  املت��صط،  الأبي�س  البحر 
فل�صطني  داخـــل حـــدود  �ــصــّيــق  �ــصــريــط 
من   %1،33 تقريبا  ُي�صّكل  النتدابية، 
وقد  التاريخية.  فل�صطني  اأر�س  م�صاحة 
مدنه،  لأكــرب  ن�صبًة  غــزة  بقطاع  �ُصّمي 
القطاع  ميتد  حيث  غــزة،  مدينة  وهــي  
كيل�مرت مربع، بط�ل  على م�صاحة 360 
41 كيل�مرت تقريبًا. اأما عر�صه فيرتاوح 
ــي  الأرا�ــص حتــده  كيل�مرت.  و15   5 بــني 
و�ــصــرقــًا  �ــصــمــاًل   ،1٩48 ــام  عـ املــحــتــلــة 
مبنطقة  الحتال  دولــة  ُت�صميها  والتي 
"م�صتعمرات  بـــ  وم�صتعمراتها  الغاف 
ــده جــمــهــ�ريــة  ــــاف"، بــيــنــمــا حتــ ــغ ــ ال
الغربي.  اجلــنــ�ب  مــن  العربية  م�صر 
�صن�اٍت  مدى  وعلى  غزة،  قطاع  تعر�س 
 1٩56 والعام   ،1٩48 العام  منذ  ط�يلة 
جل�لت  الآن،  حتى  تلت  التي  والأعـــ�ام 
الذي  ال�صهي�ين  الــعــدوان  من  متتالية 
وخميماتهم  ــاء،  ــري الأب امل�اطنني  م�س 
التي انت�صرت يف القطاع. وزاد من ماآ�صي 
عدوان الحتال "الإ�صرائيلي" الأخري 
على قطاع غزة يف الأيام الأوىل من اآب/
القت�صادية  الأو�صاع   ،2022 اأغ�صط�س 
يعانيها  الــتــي  والإنــ�ــصــانــيــة،  واملعي�صية 
جمم�ع م�اطني القطاع، ف�صًا عن اآثار 
اجل�لت ال�صابقة من احلروب العدوانية 
التي �صنها الحتال على القطاع يف ظل 
احل�صار املت�ا�صل من منذ 16 عامًا. وقد 
"ال�صرائيلي"  الحتال  عــدوان  خّلف 
ــام  الأخـــــري، والــــذي ا�ــصــتــمــر اأربـــعـــة اأيـ
عــ�ــصــرات الــ�ــصــهــداء ومــئــات اجلــرحــى 
اإىل  اإ�صافة  ون�صاء،  اأطــفــال  غالبيتهم 
تدمري مئات البي�ت وال�حدات ال�صكنية.
القطاع املُحا�صر من الرب والبحر واجل� 
والأكرث اكتظاظًا يف العامل وي�صكنه اأكرث 
الفقر  مــن  يــعــاين  ن�صمة،  مــلــيــ�ين  مــن 
ال�صباب  فــئــة  ــني  ب �صيما  ل  والــبــطــالــة 
حتذيرات  و�صط  اجلامعات،  وخريجي 
حملية واأممية من تده�ر معظم مناحي 
القطاع  يتعاف  مل  الي�م  فحتى  احلياة. 
 2021 العام  اأيار/ماي�  عدوان  اآثار  من 
املا�صي، الذي ا�صتمر 11 ي�مًا ونتج عنه 
اآلف  وتدمري  واجلرحى  ال�صهداء  اآلف 
ال�حدات ال�صكنية والطرقات وال�ص�ارع.
الحتال  تعمد  الأخــري  الــعــدوان  خــال 
املــنــازل  ا�ــصــتــهــداف  "الإ�صرائيلي" 
ما  �صاكنيها  ــس  ــ روؤو�ـ فـــ�ق  وتــدمــريهــا 

والرملة،  واللد،  يافا،   : واريــاف  وقــرى 
النقب، بري ال�صبع، وع�صقان، وا�صدود، 
فــاإن وجــ�د هذه  ــخ. لذلك  ...ال واملجدل 
الكتلة ال�صكانية الكبرية العدد من لجئ 
ومدنها  قــرهــا  مــن  وبــالــقــرب  فل�صطني 
دولة  م�صاجع  ُتقلق  الأ�صلية،  وبلداتها 
عــام  قيامها  مــنــذ  وقــادتــهــا  الحــتــال 
ال�طني  الــكــيــان  اأنــقــا�ــس  عــلــى   1٩48
الفل�صطيني. العربي  لل�صعب  والق�مي 
اإن قطاع غزة، مب�صاحتة ال�صغرية جدًا، 
البي�س  البحر  على  �صريط  وباعتباره 
الفل�صطيني،  ال�صاحل  جن�ب  املت��صط 
�صكانية  كثافة  ــرب  اأك تــرابــه  فــ�ق  ُم  َي�صُ
ملي�نني  ب�اقع  الإطــاق،  على  العامل  يف 
ومائتي الف ن�صمة على م�صاحة ل تتجاوز 
من  يزيد  ما  وهــ�  مربع،  كيل�مرت   366
التي  الحتال،  دولة  لدى  العايل  القلق 
لانفجار  قابلة  م�صكلة  بالقطاع  تــرى 
اإ�صرائيلحيث  ب�جه  الــاحــق  ال�صكاين 
القطاع،  يف  فل�صطني  لجىء  عي�ن  ترن� 
داخل  وبلداتهم  وقراهم  مدنهم  باجتاه 
يتخل�ا  لــن  والــتــي   .1٩48 الــعــام  حــدود 
فـــ احلق ل  اأم ق�صر.  عنها طال الزمن 
ظاملاإن  جترّب  يلغيه  ول  بالتقادم،  مي�ت 
القطاع  ابناء  و�صم�د  غزة،  قطاع  واقع 
ــدوان  ــدوان مــنــذ عـ ــعـ ــ�لت الـ يف كــل جــ
اهــايل  مــن  جعلت  الآن،  وحــتــى   1٩56
القطاع، ا�صحاب ارادة ف�لذية، �صلبة، 
الظروف  �صاءت  مهما  ك�صرها  مُيكن  ل 
ــ�احــٍد من  واملــعــطــيــات، وهـــ� مــا حـــدا ب
قادة  ومــن  ال�صهي�ين  الكيان  م�ؤ�ص�صي 
)ا�صحق  اجلــرال   ،1٩48 العام  حــرب 
رابني( للتعبري ال�صارخ عن قلقه العايل، 
اأن ي�صح� من ن�مه  "يحلم   : اأنه  بق�له 
يف ي�ٍم من الأيام، ويرى البحر وقد ابتلع 
 : نق�ل  ونحن  عليه".  ومن  غزة،  قطاع 
بال�صفن  جــاء  مــن  �صيبتلع  البحر  "اإن 

ــع،  الأربـ الدنيا  اقا�صي  مــن  م�صت�طنًا 
ولي�س ال�صعب الفل�صطيني )الأ�صاين(، 
البحر". ــل  ــب ق ومـــــــازال  ــان  ــ ك ــذي  ــ الـ

الكفاح  درة  غــزة،  قطاع  الــقــطــاع،  اإنــه 
ال�حيدة  املنطقة  الفل�صطيني،  ال�طني 
ــار  ــ ــ�جــد بــهــا "اآث ــي ل ت ــت يف الـــعـــامل ال
الأمية "و "ف�صل التعليم"، بل املنطقة 
يف  واملعرفة  العلم  ينت�صر  التي  املُ�صيئة 
و�صيق  الفاقة،  من  بالرغم  زواياها،  كل 
ــع املـــداخـــيـــل، وتـــدين  ــراجـ ــاة، وتـ ــيـ احلـ
لعم�م  القت�صادية  احلــيــاة  م�صت�يات 
املــ�اطــنــني  غالبية  و�ــصــكــن  املــ�اطــنــني، 
والتي  النكبة.  عــام  منذ  املخيمات  يف 
املتحدة  الأمم  هيئة  وكالة  عليها  ُت�صرف 
الفل�صطينيني  الاجئني  وت�صغيل  لإغاثة 
يف الــ�ــصــرق الأدنــــى )وكــالــة اونــــروا(.
ــذي يــدفــع �صريبة  ــزة، الـ ــه قــطــاع غـ اإنـ
اأبناء فل�صطني  ي�مية، كما يدفعها عم�م 
يف الأر�س الفل�صطينية املحتلة يف ال�صفة 
ال�صتات  وخميمات  والــقــد�ــس،  الغربية 
)�ص�رية  الــطــ�ق  دول  يف  الفل�صطيني 
الــثــ�رة  م�صار  يف  الأردن(،   + لبنان   +
واحلركة ال�طنية الفل�صطينية املعا�صرة.  
العربية  الأمـــة  عــن  دفعها  يتم  �صريبة 
من  العامل  احــرار  كل  وعن  والإ�صامية 
الفل�صطينية. ــروح  ــ وال والـــدم  اجل�صد 
و�ـــصـــ�اء، بــ�ــصــ�اء، مـــرت عــمــلــيــة وقــف 
اطـــاق الــنــار، الــتــي مت الــتــ�افــق عليها 
املتحدة،  والأمم  اقليمية،  اأطــراف  عرب 
ــاق الـــنـــار بني  ــ ــ�قــف اإطـ والــقــا�ــصــيــة ب
مت  اأو  الحــتــال،  وجي�س  املقاومة  قــ�ى 
ويت�عد  ُيــهــدد  كما  قبله  مــن  اخــرتاقــهــا 
واجلــرال  لبيد(  )يائري  ــ�زراء  ال رئي�س 
ــان،  ــ الأرك هيئة  رئي�س  كــ�خــايف  اآفــيــف 
لي�صت  الفل�صطينية  ال�طنية  احلالة  فاإن 
من  يت�ا�صل  الفل�صطيني  واملــدد  ُمكّبلة، 
والــ�ــصــحــايــا، خا�صة  الــ�ــصــهــداء،  دمـــاء 
�صهيدًا،   4٩ نح�  �صقط  حيث  الأطــفــال، 
منهم 15 طفًا، وخم�صة ن�صاء، وقيادات 
اأخرهم  كان  الف�صائل،  كل  من  وكــ�ادر 
القطاع. �صرقي  فتح يف  �صر حركة  اأمني 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صيبقى  ــريًا،  ــ اأخـ
التاريخي من  اأر�س وطنه  بن�صفه، على 
راأ�س الناق�رة حتى رفح واأم الر�صرا�س، 
الثاين  والن�صف  النهر،  اىل  البحر  ومن 
ينتظر  ــهــجــر،  وامل الــعــربــيــة  الــــدول  يف 
بكل  املت�ا�صل  والكفاح  بالعمل  الــعــ�دة 
املُمكنة  والأ�صاليب  والأمنـــاط  الأ�صكال 
يك�ن  ولن  امل�صلح،  الكفاح  راأ�صها  وعلى 
"دولة الحتال"  تهناأ  هناك حل، ولن 
ال�صعب  ــادة  ــع ــت ــص ا� دون  راحـــــة،  بــــاأي 
كاملة. وحــقــ�قــه  اأر�ـــصـــه  الفل�صطيني 

ــكــن يف قــطــاع  ــ�ــص فـــاقـــم مـــن اأزمــــــة ال
فــاإن  ــيــة  اأول لإح�صائيات  ووفــقــًا  غـــزة. 
تعر�صت  �صكنية  وحـــدة   2000 حـــ�ايل 
ــي وغــري  ــني �ـــصـــرر كــل ــا بـ لأ�ــــصــــرار، مـ
ــي وطــفــيــف.  ــزئـ ــح لــلــ�ــصــكــن، وجـ ــال �ــص
اإجــمــايل  "بلغ  الإحــ�ــصــائــيــات  وح�صب 
ال�صكنية  الــ�حــدات  مــن  الكلي  الــهــدم 
بــلــغ  حــــني  يف  �ــصــكــنــيــة،  وحـــــــدة   22
ــة غــري  ــيـ ــزئـ اإجــــمــــايل الأ�ـــــصـــــرار اجلـ
�صكنية،  ــدة  ــ وحـ  77 لــلــ�ــصــكــن  ــح  ــال �ــص
ال�صالح  اجلزئية  ــرار  الأ�ــص واجــمــايل 
�صكنية".  ــدات  وحـ  1٩08 بلغ  لل�صكن 
غزة  مدينة  و�ــصــط  الــ�حــدة  �ــصــارع  ويف 
هناك عائات مل تعد اإىل منازلها التي 
عدوانها  خال  الحتال  ق�ات  دمرتها 
العمل  يـــزال  املــا�ــصــي، حــيــث ل  ــعــام  ال
هنا  نن�صى  ول  بنائها.  اإعــادة  على  جــاٍر 
غزة  قــطــاع  يف  بلغ  البطالة  مــعــدل  اأن 
العمل  عن  العاطلني  عدد  وجتاوز   ،%50
وبح�صب  �صخ�س،  ملي�ن  ربــع  ــ�ايل  حـ
يف  البطالة  معدلت  فاإن  الــدويل  البنك 
ارتفعت  كما  عاملًيا.  الأعلى  ُتعترب  غزة 
مـــعـــدلت الــبــطــالــة بـــني فــئــة الــ�ــصــبــاب 
واخلريجني يف الفئة العمرية من )20-
دبل�م  م�ؤهل  على  احلا�صلني  �صنة(   2٩
 ،%78 لتتجاوز  بكال�ري��س  اأو  مت��صط 
غزة  قــطــاع  يف  الفقر  ن�صبة  وارتــفــعــت 
انعدام  ن�صبة  وبلغت   ،%64 اإىل  لت�صل 
..%6٩ اإىل  الأ�صر  لدى  الغذائي  الأمــن 

اإطاق  وقف  مفع�ل  �صريان  مت  و�ص�اء، 
بعد  تــقــطــع،  اأو  �ــصــلــ�ــس،  بــ�ــصــكــٍل  الــنــار 
فــاإن  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــ��ــصــاطــات 
املغرو�صة  ال�ص�كة  يبقى  غـــزة،  قــطــاع 
ــــال. فــغــالــبــيــة �ــصــكــان  ــت يف عــنــق الحــ
من  منهم   %70 نح�  وحتــديــدًا  القطاع، 
معطيات  وفــق  الفل�صطينيني  الاجئني 
ــة )اونــــــروا(، مــن مــنــاطــق ومــدن  وكــال

حالة  ط�يلة،  �صن�ات  منذ  الفل�صطيني  ال�صعب  يعي�س      
قطاع  بني  ف�صل  وحالة  ال�طنية،  احلركة  ج�صم  يف  النق�صام 
ال�صتعمارية  التجزئة  عــن  ناهيك  الغربية،  وال�صفة  غــزة 
الأكرب بني كافة التجمعات الفل�صطينية، يف الداخل وال�صتات.

     يرتافق مع هذا؛ ف�صل كل حماولت ا�صتعادة ال�حدة 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وا�صتعادة  واإ�صاح  ال�طنية، 
بني  التطبيع  حــالــة  تعمق  اإىل  ا�ــصــافــة  ــ�.  ــل ــص اأو� فــريــق  مــن 
العن�صري  الأبــارتــهــايــد  ونــظــام  الأمــنــيــة  ال�صلطة  ــزة  اأجــه
بنية  وات�صاع  تعاظم   مع  واملــرتافــق  ال�صهي�ين،  ال�صرائيلي 
ال�صلطة.  اأجــهــزة  مــع  يعمل  الـــذي  املجتمع  ــل  داخـ الف�صاد 
اإقليمي  عــربــي  تــيــار  ن�ص�ء  اإىل  اأدى  ــر؛  الأمــ هــذا         
اأمني،  حتالف  اإىل  الدبل�ما�صي،  التطبيع  جتــاوز  مت�صهني، 
اإىل  اأدى  ممــا  الكرا�صي؛  على  واحلــفــاظ  الأنــظــمــة  حلماية 
تهمي�س الق�صية الفل�صطينية من قبل ما ي�صمى املجتمع الدويل. 
وف�صلت هذه الأنظمة يف حترير الأر�س الفل�صطينية والعربية.

املــقــابــل  هــنــاك يف  ــات؛  ــطــي ــع امل ــذه  هــ مــقــابــل      ويف 
هامة: مفارقة  متثل  وهي  واعــدة،  اأخــرى،  خمتلفة  معطيات 
ا يف ال�عي، وحراكات      ت�صهد ال�صاحة الفل�صطينية نه��صً
فردية مت�اترة، ومب�ازاة ذلك ازدهاًرا يف النتاج املعريف عن 
كثرية  مبادرات  طرح  واإعــادة  الفل�صطينية،  والق�صية  التحرر 
ت�صعى لإعادة العتبار للم�صروع ال�طني اجلامع، وللتمهيد لن�ص�ء 
الفل�صطيني. ال�طني  امل�صروع  لقيادة  م�ؤهلة  جديدة  قيادات 

الأمــر يرتافق مع تط�ر بنية املقاومة يف قطاع      وهــذا 
فل�صطيني �صغري يعي�س معظم �صكانه يف فقر مدقع، وظروف 
القطاع  هذا  ي�صهد  حيث  للغاية؛  �صيئة  واقت�صادية  اجتماعية 
ط�يلة،  لأياٍم  للعدوان  مقاومة  لإدارة  الافتة  قدراته  يف  من�ًا 
تر�صانة  واأحــــدث  ــرب  اأكـ جــانــب  مــن  املــكــثــف  الق�صف  حتــت 
يف  املــقــاومــة  منـــ�ذج  يف  التمعن  واإن  املنطقة.  يف  ع�صكرية 
ون�صف،  عقد  منذ  اإ�صرائيل  حتا�صره  قطاع  يف  غــزة،  قطاع 
عربي  نظام  ح�صاره  يف  وي�صارك  والــرب،  واجلــ�  البحر  من 
من  حــالــة  يف  م��ص�عي  مــراقــب  اأي  �صيرتك  اجلــنــ�ب،  مــن 
اأ�صط�رّيًا. فعًا  ب�صفته  ذلــك  روؤيـــة  اإىل  ويــقــ�ده  الده�صة، 

فيها  ي�ؤكد  اأحيانا؛  تعل�  الأ�ص�ات  بع�س  هناك  رمبا       
امل�صارك�ن على دعم القطاع املحا�صر ودعم الأ�صرى وامل�صجد 
الأق�صى والاجئني، والرتكيز على التفاعل والت�صامن العربي 
اأنظمة  الراف�س حل�صار غزة. ولتخاذ م�اقف �صاغطة على 
الفل�صطينيني؛  عن  احل�صار  ك�صر  اأجــل  من  العربية،  الــدول 
الذين يعان�ن من تع�صف وظلم وارهاب الحتال ال�صرائيلي 
امل�صاركني  وينبه بع�س  اأبناء قطاع غزة.  ال�صهي�ين، وخا�صة 
من  الأقــ�ــصــى  امل�صجد  �ــصــاحــات  يف  يــجــري  مــا  خــطــ�رة  اإىل 
الق�صى،  تدني�س  ــاولت  وحمــ املــرابــطــات  على  اعـــتـــداءات 
داعـــني اإىل �ــصــرورة حتـــرك الــعــاملــني الــعــربــي وال�ــصــامــي 
ال�صامية. املقد�صات  وحماية  واملقد�صيني  القد�س  لدعم 

ال�صيا�صية  والــتــطــ�رات  تتاحق  ــداث  الأحــ هــي  وهــا      
الأنــظــار  وتتجه  اأكـــرث،  تتفاقم  املنطقة،  يف  وال�صرتاتيجية 
حيث  الفل�صطينية؛  الق�صية  وتط�رات  حتــ�لت  اإىل  جميعها 
ال�صعب  على  املت�ا�صل  ال�صرائيلي  الــعــدو  حك�مات  هج�م 
ملم��صة  �صيا�صية  مكا�صب  اجنــاز  على  والعمل  الفل�صطيني، 
والــروؤيــة  ين�صجم  مبــا  الفل�صطينية  ال�صلطة  �صعيد  عــلــى 
ــات  ــ�لي ال �صتتعاطى  وكــيــف  ــل..  احلــ ملــ�ــصــروع  ال�صهي�نية 

الي�مي  الــتــدمــري  حــيــث  الق�صيتني،  هــاتــني  مــع  ــة  الأمــريكــي املــتــحــدة 
ال�صفة  يف  احلياة  مظاهر  كل  �صد  ال�صهي�نية  الــقــ�ات  ت�صنه  ــذي  ال
املحا�صر. غــزة  قطاع  على  الأخـــرية  ــداءات  العــت وخا�صة  والــقــطــاع، 

متر  كــافــة،  ال�صعد  وعــلــى  برمتها  املنطقة  اأن  �ــصــك  ل           
عميقة  قـــراءة  وتتطلب  ودقــيــقــة،  ح�صا�صة  وظـــروف  خطري  مبنعطف 
املرحلية  والبعيدة،  القريبة  واآثــارهــا  واأهــدافــهــا  لتداعياتها  وواعــيــة 
وال�صرتاتيجية، على ال�اقع العربي ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي. 
عمل  طبيعة  ه�  نظر،  اإعــادة  اإىل  حتتاج  التي  الق�صايا  اأهــم  من  ولعل 
امل�ؤ�ص�صات  هذه  هيكلة  ان  جند  اننا  اإذ  امل�صرتكة..  العربية  امل�ؤ�ص�صات 
التحدي  اأو  الي�مي  اإىل م�صت�ى احلدث  ترقى  واأدائها ل  وطبيعة عملها 
طبيعة  يك�ن  الأحيان  من  الكثري  يف  بل  العربي..  ال�اقع  ي�اجه  الــذي 
العربي.  - العربي  الخــتــاف  اأ�ــصــبــاب  احــد  املــ�ؤ�ــصــ�ــصــات،  هــذه  عمل 

لكل  حقيقي  حا�صن  اإىل  العربية  الـــدول  هــذه  تتح�ل  ان  فبدل 
العربي  بالعمل  النه��س  اأجــل  مــن  الفل�صطينية؛  والــقــ�ى  الأطــــراف 
وم��ص�عية  ذاتية  لأ�صباب  وذلك  حت�لت  املركزية،  وق�صيته  امل�صرتك، 
فالتط�رات  الفل�صطيني.  وال�صعب  الفل�صطينية  الق�صية  على  عبء  اإىل 
العربي  الداء  ان  اإل  وخطرية،  مت�صارعة  الي�م  املنطقة  ت�صهدها  التي 
تطلقها  التي  التحديات  م�صت�ى  اإىل  يرقى  ل  وال�صيا�صي  الدبل�ما�صي 
هذه التط�رات.. وردود الأفعال التي يق�م بها النظام العربي الر�صمي، 
والتح�لت..؛  التط�رات  جمريات  يف  الن�عي  التاأثري  امكانية  متتلك  ل 
يف  اإىل"�صيطنة "الفل�صطيني  بع�صهم  عــنــد  ــر  ــ الأم و�ــصــل  حــتــى 
م�صريي  مبنعطف  ال�طنية  الفل�صطينية  م�صريتنا  فيه  متــر  وقــت 
الفل�صطينية. الق�صية  اإلــيــه  انتهت  ــذي  ال امل�صدود  الطريق  �ص�ء  يف 

    اإذًا؛ اإننا اأمام واقع مرير وعاجز، حيث اإن كل تط�رات املنطقة 
حك�مات  اأن  جــازمــًا،  اعــتــقــادًا  نعتقد  جتعلنا  املت�صارعة،  وحت�لتها 
بطبيعة  مرتبطة  وذاتــيــة  م��ص�عية  لع�امل  وذلــك  العربية،  الـــدول 
القليمية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  التحالفات  العربية وج�هر  العاقات 
وحجم  الدول،  هذه  تعقدها  التي  ال�صيا�صية  الرهانات  واجتاه  والدولية 
مل�ؤ�ص�صات  العربية  الــدول  ت�فرها  التي  التنفيذية  والق�ة  ال�صاحيات 
لهذه  ــاع  الأو�ــص نتلم�س  ونحن  هــذا،  نق�ل  املــ�ــصــرتك..  العربي  العمل 
امل�ؤ�ص�صات ب��صعها احلايل، وهي ل ت�صتطيع ان تق�م ب�ظيفتها القليمية 
التجزئة  اإىل املزيد من  العربي ينحدر  والق�مية. حيث جند ان واقعنا 
والت�صظي واخلافات العميقة التي تتعدى بع�س الأحيان اجل�صد الر�صمي 

ال�اقع  ــات  اأزم من  يفاقم  الأمــر  وهــذا  ال�صعبي.  اجل�صد  اإىل  لت�صل 
مما  وال�صيا�صات،  اخليارات  تباعد  يف  وي�صاهم  وم�صكاته،  العربي 
بنا. وال�صتفراد  علينا  لانق�صا�س  ال�صانحة  الفر�صة  لأعدائنا  ي�فر 

    وتثبت لنا الأيام؛ اأننا نعي�س يف عامل ل يرحم، ول مكان فيه 
ونتمكن  ال�صم�س  لنا م�قع حتت  يك�ن  ان  اأردنا  اإذا  ولذلك  لل�صعفاء، 
فل�صطني؛ وهي  راأ�صها ق�صية  وعلى  العادلة،  الدفاع عن ق�صايانا  من 
�صع�بنا،  وطم�حات  تطلعات  واجنــاز  باأ�صرها؛  العربية  الأمــة  ق�صية 
نحن اأح�ج ما نك�ن الي�م اإىل تفعيل دور امل�ؤ�ص�صات العربية امل�صرتكة.
ويف اطار ا�صتعادة العتبار اإىل امل�ؤ�ص�صات العربية امل�صرتكة على 
ال�صعيد ال�طني والقليمي والق�مي، لبد من التاأكيد على النقاط الآتية:

ان  وهي  واإن�صانية،  ودولية  �صيا�صية  حقيقة  بيان  ال�صروري  من 
جميع  يكلف  العربي،  والت�صتت  والت�صظي  التجزئة  حالة  ا�صتمرار 
الدول العربية الكثري من الثمان ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 
والدولية. اإذ اإن العامل الإن�صاين الي�م وبكل �صع�به واأممه يتجه بخطا 
والت�صامن.  التعاون  وتاأثر  وزيــادة  والندماج  التكتل  نح�  مت�صارعة 
فاإن  ال�صبيل،  هــذا  يف  الن�عية  اخلط�ات  نخُط  مل  اإذا  كعرب  واإننا 
و�صياع  والعجز  ال�صعف  من  املزيد  العملي  امل�صت�ى  على  يعني  هذا 
الفر�س واحلق�ق؛ بل �صي�ؤدي اإىل �صياع ه�يتنا العربية اأمام العامل.

    لذلك فاإن اأمن الدول العربية احلقيقي، مرتبط ب�صكل مبا�صر 
مب�صت�ى الت�صامن والتعاون العربيني. واننا كف�صاء عربي، منتلك على 
اإىل  التي تدفعنا  الع�امل وال�صباب واحلاجات،  النظري كل  امل�صت�ى 
تكثيف التعاون وزيادة وترية الت�صامن وتعميق امل�صالح امل�صرتكة. لذلك 
فاإن قدرتنا على الدفاع عن اأمننا الق�مي ومكا�صبنا ال�صيا�صية وال�طنية 
قدرتنا  اإىل  هذا  كل  مره�ن  العاملية،  الحــداث  والتاأثري يف جمريات 
على تط�ير العمل العربي امل�صرتك؛ والبتعاد عن اخلافات وا�صطناع 
وتعاوننا. ت�صامننا  طريق  يف  واملطبات  العراقيل  وو�صع  العقبات 

ــدة،  واحــ دفــعــة  يتحقق  ل  احلــــال،  بطبيعة  الــتــطــ�يــر  ــذا  وهــ
اإىل  يــتــجــه  ــم،  ــ ــرتاك ــ ــل وم ــ�ا�ــص مــت اإىل عــمــل  ــحــاجــة  ب ــ�  ــا هـ ــ وامنـ
تــعــزيــز كـــل مـــا يــفــ�ــصــي اإىل املـــزيـــد مـــن الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون 
ــ�يــات. ــت ــص ــالت وعـــلـــى جــمــيــع املــ� ــجــ ــ ــامــن يف خمــتــلــف امل ــ�ــص ــت وال

كــمــا ان تــطــ�يــر مــ�ــصــتــ�ى الــتــ�ــصــامــن والـــتـــعـــاون يف الــفــ�ــصــاء 
فح�صب  الر�صمية  وامل�ؤ�ص�صات  احلك�مات  م�ص�ؤولية  لي�س  العربي، 
واأطــرهــا  املــدنــيــة  وم�ؤ�ص�صاتها  الــ�ــصــعــ�ب  مــ�ــصــ�ؤولــيــة  اأيــ�ــصــًا  هــ�  بــل 
هذا  يف  رئي�صية  م�ص�ؤولية  تتحمل  اجلــهــات  هــذه  اأن  اإذ   ، الأهــلــيــة 
تعزيز  �صياق  يف  ن�عية  خــطــ�ات  تخط�  ان  باإمكانها  اإذ  املــجــال. 
العربية. ال�صع�ب  بني  الت�صامن  م�صت�ى  وتط�ير  التعاون  م�صاريع 

واننا نرى اأن هناك اآفاقًا عديدة، بالإمكان ا�صتثمارها على هذا 
ال�صعيد. فما الذي مينع ان تت�طد العاقة بني م�ؤ�ص�صات املجتمع العربي 
ال�صيا�صية والعلمية والقت�صادية والجتماعية، وملاذا ل تتط�ر العاقة 
العربي.  الف�صاء  يف  والثقافة  والعام  العلمي  البحث  م�ؤ�ص�صات  بني 
ل  امل�صرتك،  العربي  العمل  فتط�ير  واحلق�ل.  املجالت  بقية  وهكذا 
العربية. ال�صع�ب  بني  والتعاون  الت�صامن  م�صت�ى  تط�ر  اإذا  اإل  يتم 

ب�صرورة  تلزمنا  الراهنة،  وحتدياته  العربي  ال�اقع  اأ�صئلة  اإن 
املتجهة  ال�صيا�صية  الإرادة  وتعزيز  الطاقات،  وتعبئة  الهمم،  �صحذ 
ــيــل كــل العقبات  ــرتك، وتــذل ــص ــ� امل ــعــربــي  ال الــعــمــل  تــطــ�يــر  ــ�ب  �ــص
ــرية الــتــ�ــصــامــن والــتــعــاون الــعــربــيــني. ــ ــ�ل دون زيــــادة وت ــتــي حتـ ال

وهذه  امل�صت�يات،  خمتلف  على  ا�صتثنائية  ظــروفــًا  نعي�س  اإننا 
وال�ــصــرتاتــيــجــي،  الــنــ�عــي  الــعــمــل  جميعًا  مــنــا  ت�صتدعي  ــروف  ــظ ال
كــافــة. ال�صعد  عــلــى  الــعــربــي  الــبــيــت  ــاح  وا�ــص تــرتــيــب  يعيد  ــذي  الـ
ــث �ــســــــــــــــيــا�ــســي. ــاحـ ــي وبـ ــاع ــم ــت ـــ ـــ ــب اج ــاتـ *كـ

الق�صية الفل�صطينية.. وحقيقة الواقع العربي املّر.....!!
بسام علّيان*
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سحر عيسى الوهيبي*

الإ���رائ��ي��ل��ي��ة فجر  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى       داه��م��ت 
للمجتمع  تابعة  منظمات  �ست  مكاتب   2022/8/18
بيني  ال��دف��اع  وزي��ر  واأع��ل��ن  الغربية،  ال�سفة  يف  امل��دين 
كذراع  فعليًا  تعمل  اإرهابية  املنظمات  هذه  اأّن  غانت�س 
العدوان  هذا  وياأتي  فل�سطني.  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
الإ�رائيلي  الحتالل  �سلطات  اأ�سدرته  الذي  للقرار  تنفيذاً 
�ست  بو�سع  يق�سي  وال���ذي   2021/10/19 بتاريخ 
الإره���اب،  لئحة  على  فل�سطينية  حقوقية  موؤ�س�سات 
واّدع��ت  الإ�رائيلية،  الق�ساء  وزارة  ن�رتها  قائمة  يف 
باجلبهة  مرتبطة  املوؤ�س�سات  هذه  اأّن  الحتالل  �سلطات 
ه��ي: امل��وؤ���س�����س��ات  وه���ذه  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية 

-فرع احلركة العاملية للدفاع عن الطفل والتي تدافع عن 
حقوق الأطفال وتتابع اعتقال الأولد والتحقيق معهم.

-منظمة احتاد جلان العمل الزراعي التي ت�ساعد املزارعني 
الفل�سطينيني الذين خ�سروا اأرا�سيهم.

-جمعية احلق التي توّثق انتهاكات حقوق الإن�سان يف 
املناطق وجتمع املعطيات عن املعتقلني من دون حماكمة 
والتعذيب يف التحقيقات.
-جمعية ال�سمري لتقدمي امل�ساعدة القانونية للمعتقلني.
-مركز بي�سان الذي هو مركز للدرا�سات والأبحاث.

-ان�سّم اإليهم موؤّخرًا احتاد جلان العمل ال�سحي، الذي اُعترب 
غري قانوين يف �سنة 2020.

امل��ن��ظ��م��ات  ه����ذه  اأّن  ه��ن��ا  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
ت��ع��ّر���س��ت لق��ت��ح��ام��ات اإ���رائ��ي��ل��ي��ة م��ت��ك��ررة اأ���س��ف��رت 
مبقتنيات  وال��ع��ب��ث  احل��ا���س��وب  اأج��ه��زة  م�����س��ادرة  ع��ن 
اإىل  اإ�سافة  مهّمة،  مالية  اأوراق  وم�����س��ادرة  املكاتب 
فيها.. والعاملني  امل��وظ��ف��ني  بع�س  ط��ال��ت  اع��ت��ق��الت 

فمنذ �سنوات ت�سّن ال�سلطات الإ�رائيلية حملة حتري�س 
يف  الفل�سطينية  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  على  وا�سعة 
عن  التمويل  لقطع  منها  حماولة  يف  الأوروب���ي،  الحت��اد 
الأم��ن  ل��وزي��ر  �سبق  وق��د  الربحية،  غ��ر  اجلمعيات  ه��ذه 
)اأّن  اّدعى  اأن  اأردان"  "غلعاد  ال�سهيوين  للكيان  الداخلي 
الحتاد الأوروبي ميّول حركة املقاطعة �سد اإ�رائيل، واأّن 
الحتاد يتجاهل اأدّلة وا�سحة باأّن منظّمات املقاطعة التي 
مرتبطة  مبا�ر  غر  اأو  مبا�ر  ب�سكل  متوياًل  منه  تتلّقى 
واجلبهة  حما�س  مثل  اإرهابية  منظمات  مع  تتعاون  اأو 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني، على خلفية اأّن هذا التمويل ي�ّر 
ال�سالم(. فر�س  ويقّو�س  الأوروب��ي  والحت��اد  باإ�رائيل 

بعنوان  تقريراً  "اأردان"  اأ���س��در   2018 ع��ام  ويف 
اإىل  الأوروب��ي  الحتاد  موؤ�س�سات  متنحها  التي  )املاليني 
جمعيات لها �سلة بالإرهاب واملقاطعة �سد اإ�رائيل( وهذا 
ما رف�سه الحتاد الأوروبي، وقد اّدعى "اأردان" حينها اأّن 
الحتاد الأوروبي مّول /14/ جمعية اأوروبية وفل�سطينية 
خلدمات  الرتويج  على  وا�سح  ب�سكل  تعمل   ،2016 عام 
املقاطعة، كما اّدعى اأي�سًا اأّن بع�س املنظمات التي ح�سلت 
اإرهابية، وجاء  على متويل من الحتاد مرتبطة مبنظمات 
يف التقرير: )لقد اخرتقت حما�س ون�سطاء اجلبهة ال�سعبية 
يف  ودودة  تبدو  حكومية  غر  منظمات  فل�سطني  لتحرير 
وجنوب  ال�سمالية،  واأمريكا  واأوروب��ا  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الق�ساء  وهو  الأيديولوجي،  هدفها  تعزيز  بهدف  اإفريقيا، 
ويف  اليهودي،  لل�سعب  قومية  كدولة  اإ�رائيل  دولة  على 
�سوء ذلك التقت وزارة اخلارجية الإ�رائيلية دبلوما�سيني 
اأوروبا  اإىل  دبلوما�سيني  واأر�سلت  اإ�رائيل،  يف  اأوروبيني 
ملطالبتهم بالمتناع عن الترّبع ملنظمات فل�سطينية غر 
حكومية على ح�سب قولها باأّنها اأدخلت اأموالها حل�ساب هذه 

الإ�رائيلي  القرار  اأّن  لها  رايت�س ووت�س يف بيان م�سرتك 
لل�سلطات  وي�سمح  اجلماعات،  هذه  اأن�سطة  فعليًا  يجّرم 
و�سجن  اأ�سولها  وم�سادرة  مكاتبها  اإقفال  الإ�رائيلية 
وحتى  اأن�سطتها  متويل  ويحظر  فيها،  املوظفني  واعتقال 
جمّرد الإبداء علنًا عن دعم اأن�سطتها، واأ�سافت املنظمتان 
على  احلكومة  اع��ت��داء  هو  وامل��ري��ع  املجحف  ال��ق��رار  اأّن 
مروعة  اخلطوات  مثل هذه  وباأّن  الدولية.  الإن�سان  حقوق 
اأبرز  عمل  بوقف  يهدد  مقلق  ت�سعيد  وهي  عادلة،  وغر 
الإج��راءات  وربط  فل�سطني،  يف  املدين  املجتمع  منظمات 
ال�ستجابات  من  بعقود  ال�سافرة  الإ�رائيلية  العدوانية 
لنتهاكات  ال���دويل  املجتمع  قبل  م��ن  امل��الئ��م��ة  غ��ر 
يتغّر. اأن  يجب  ه��ذا  واأّن  الإن�����س��ان،  حلقوق  اإ���رائ��ي��ل 
ورّداً على هذا القرار طالبت /288/ منظمة اأمريكية 
راف�س  بيان  باإ�سدار  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
الدويل  القانون  التزام بالدهم بقواعد  للقرار وتاأكيد على 
عامليًا،  عليها  املوّقع  الإن�سان  حقوق  وقوانني  الإن�ساين 
وحقوق  الجتماعية  ال��ع��دال��ة  منظمات  ق��ادة  وط��ال��ب 
الإن�سان واحلقوق املدنية يف الوليات املتحدة الأمريكية 
انتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اإىل  موجّهة  ر�سالة  يف 
بلينكن اإدارة بايدن باإدارة القرار الإ�رائيلي وذلك ب�سكل 
اأو غر مبا�ر وفوري و�ريح، والعمل على عدم  مبا�ر 
وتوبيخ  احلقوقية،  الفل�سطينية  املنظمات  وجترمي  حظر 
ال�ستبدادي،  بالعمل  و�سفوه  ما  على  علنًا  اإ�رائيل 
التي  املنظمات  اأّن  الر�سالة  على  املوّقعون  ��ح  واأو���سّ
املدين  للمجتمع  الأ�سا�س  احلجر  هي  اإ�رائيل  �سّنفتها 
الفل�سطيني الذي يحمي حقوق الإن�سان ويعّززها منذ عقود 
الهتمام  ذات  الق�سايا  من  كاملة  جمموعة  خ��الل   من 
والأ�رى  والأطفال  الن�ساء  حقوق  ذلك  يف  مبا  العاملي، 
واحلقوق القت�سادية والجتماعية، وتلك املتعّلقة بحقوق 
العّمال واملزارعني والعدالة وامل�سائلة عن اجلرائم الدولية.

تريد  اأّنها  اأوروبية  دول  ت�سع  ذلك  على  اأعلنت  وقد 
التي  الفل�سطينية   موؤ�س�سات  ال�ست  مع  التعاون  موا�سلة 
اأو�سحت  وقد  اإرهابية،  باأّنها  الحتالل  �سلطات  �سّنفتها 
هذه الدول يف بيان م�سرتك لها وهي ) بلجيكا  فرن�سا- 
ال�سويد(  اإ�سبانيا   هولندا   اإيطاليا-  اإيرلندا-  اأملانيا- 
مزاعم  تثبت  التي  الأدّل��ة  لغياب  ياأتي  املوقف  هذا  اأّن 
على  اأّك���دت  وق��د  ال�سّتة،  املوؤ�س�سات  جت��اه  الح��ت��الل 
من  اأك��رب  بقدر  بالإرهاب  التهام  مع  التعاطي  ���رورة 
وبطريقة  بعناية  الت�سنيفات  هذه  نفح�س  واأن  اجلدية، 
اأن  البيان:  هذا  يف  وجاء  ا�ستثناءات.  وبدون  اأكرث  معّمقة 
�روري  وهذا  وقوي  حر  يكون  اأن  يجب  املدين  املجتمع 
الدولتني. الدميوقراطية وحل  الدفع قدمًا بالقيم  اأجل  من 

الإ���رائ��ي��ل��ي��ة  "بت�سليم"  منظمة  اأع��ل��ن��ت  وق���د 
يهدف  اأّن��ه  الوا�سح  من  قائلة:  غانت�س  ق��رار  احلقوقية 
بعملها  ف��خ��ورة  اأّن��ه��ا  قائلة  املوؤ�س�سات  ه��ذه  لإغ���الق 
بذلك. القيام  و�ستوا�سل  الفل�سطينيني  م��ع  امل�سرتك 

نهاية وكما نعرف اأّن كل هذا ياأتي يف �سياق احلمالت 
النتخابية الإ�رائيلية، ويف �سياق ال�ستعرا�س �سد ال�سعب 
الفل�سطيني وجذب اليمني املتطّرف، حيث كان اأوًل العدوان 
حقوق  جمال  يف  عاملة  موؤ�س�سات  �سد  والآن  غّزة  على 
الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين، واحلّجة دائمًا مكافحة 
ومنبعه.. الإره��اب  عني  وهم  لالإرهاب،  التحتية  البنية 

*رئـــيـــ�ـــصـــة مـــنـــر فــلــ�ــصــطــن الـــثـــقـــايف.

ل�رف  وا�ستخدمت  والتزوير  الغ�س  املوؤ�س�سات عن طريق 
فيها(. ن�سطاء  ورواتب  اأمينني،  �سجناء  لعائالت  معا�سات 

وقد نفت املنظمات املعاقبة من قبل الكيان ال�سهيوين 
ب�سكل  الإ�رائيلي  القرار  مواجهة  معلنًة  الّتهامات  تلك 
وخيمة،  عواقب  من  له  ملا  دويل  �سعيد  وعلى  قانوين 
املوؤ�س�سات  من  انتقاميًا  ق��راراً  بنظرهم  القرار  هذا  وُيعد 
فبعد  الفل�سطينيني،  بحق  وجرائمها  اإ�رائيل  تف�سح  التي 
التهم  بتلفيق  ب��داأت  وتدمرها،  اإغالقها  يف  ف�سلت  اأن 
من  باأمر  فعاًل  املوؤ�س�سات  اإغ��الق  حال  ففي  ب��الإره��اب، 
اآلف  اأّن ع�رات  يعني  الإ�رائيلي، ذلك  الع�سكري  احلاكم 
اإ�سافة  املوؤ�س�سات،  هذه  خدمات  �سيفقدون  الفل�سطينيني 
عن  ناهيك  عملهم،  ع��ن  املوظفني  ع�����رات  خ��روج  اإىل 
بعد  معهم  �سيتعامل  من  كل  تالحق  قد  كارثية  عواقب 
اأن�سطة هذه املوؤ�س�سات  القرار يعني حظر  التهم. فهذا  هذه 
موظفيها  لعتقال  والتمهيد  لها  الترّبع  منع  وبالتايل 
رغم  اإرهابية،  منظمات  اإىل  النتماء  بتهمة  وحماكمتهم 
ال�سلطة  لدى  ر�سمّيًا  وم�سّجلة  قانونية  املوؤ�س�سات  هذه  اأّن 
التوعوية  الأبحاث  على  تركز  اأن�سطتها  واإّن  الفل�سطينية، 
واملجتمعية واحلقوقية، والوا�سح للجميع اأّن هذه الهجمة 
لن تتوّقف وهي هجمة كبرة على كل حيز فل�سطيني يدافع 
عن حقوق الفل�سطيني ويف�سح ممار�سات الكيان وجنوده.

�سعوان  الإن�سان  حلقوق  احل��ق  موؤ�س�سة  مدير  وي��رد 
نوؤمن  ما  يدّمر  اأن  لالحتالل  ن�سمح  لن  قائاًل:  جبارين 
الو�سع  درا���س��ة  ب�سدد  ونحن  وم�سائلة،  ع��دال��ة  م��ن  ب��ه 
التي  الفل�سطينية  القيادة  وم��ع  الدوليني  �ركائنا  مع 
دولة  لدى  امل�سجلة  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سة  عن  تدافع 
الإ�رائيلي،  للق�ساء  نتوّجه  ولن  قانوين،  ب�سكل  فل�سطني 
بفل�سطني. الأم��ر  يتعّلق  حينما  من�سفًا  يكون  لن  لأّن��ه 
لالأمم  املفو�سية  املقابلة مكتب  اجلهة  اأعرب يف  وقد 
عن  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإن�سان  حلقوق  املتحدة 
وقت  منذ  حتري�س  حملة  باّتباع  اخلطوة  هذه  من  قلقه 
تقوي�س  اإىل  اأدى  مّما  وغرها  املنظمات  هذه  �سد  طويل 
اأي�سًا  ق��ال  وق��د  احل��ي��وي،  بعملها  القيام  على  قدرتها 
املتحّدث با�سم اخلارجية الأمريكية: اإّن اإ�رائيل مل  تعطنا 
باأّن  نوؤمن  واأ�ساف نحن  الت�سنيفات،  ب�ساأن  م�سبقًا  اإنذاراً 
احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية باملجتمع املدين هي 
ومتجاوبة. م�سوؤولة  حوكمة  اأجل  من  للغاية  مهّمة  اأمور 

هيومن  ومنظمة  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت  واأي�سًا 

    العدوان الصهيوني يطال 
مؤسسات مدنية في فلسطين            

د. بسام أبو عبد اهلل*

بدء  على  عــامــًا  ع�صر  اأحــد  م�صى       
احلرب على �ص�رية، ول�صنا بحاجة للتذكري 
بال�ثائق والت�صريحات، والكتب التي ن�صرت 
وتتحدث عن اأهداف هذه احلرب وغاياتها، 
والأدوات القذرة التي ا�صتخدمت لتنفيذها، 
�ص�اء من خال غرف العمليات التي كانت 
تدير احلرب يف الأردن وتركيا، اأو من خال 
خت من دول  التي �صُ الهائلة  الأم�ال  حجم 
اأو  وفرن�صا…  وبريطانيا  واأمريكا  اخلليج، 
اأدوات الت�صليل الإعامي والديني والثني، 
انخرطت  التي  الإعامية  والإمرباط�ريات 
يف الكذب واخلداع، وغ�صل الأدمغة بطريقة 
خبيثة تدلل على الأهداف الكربى التي كانت 
اخلفية. واأهدافها  احلرب  هذه  خلف  تقف 
الآن يجب اأن نعرف اأن قرار احلرب على 
�ص�رية كان قرارًا من مراكز العامل الغربي، 
من  ــزءًا  جـ وكـــان  ال�صهي�نية،  والــلــ�بــيــات 
�صرورات ا�صتمرار العامل الأحادي القطب، 
الذي اعتقد منظروه اأن احتال اأفغان�صتان 
ال�صيا�صي  النظام  واإ�ــصــقــاط  ــعــراق،  ال ثــم 
وليبيا،  اليمن  على  وال�صيطرة  �ص�رية،  يف 
هيمنة  على  للمحافظة  اأ�صا�صي  اجتــاه  ه� 
واملنطقة. الغرب  يف  واأتباعه  القطب،  هذا 
التي  الأ�صباب  نفهم  اأن  ميكن  هنا  من 
يف  والــدمــ�يــة  ال�صرا�صة  هــذه  خلف  تقف 
احلرب على بادنا، وكي نفهم اأكرث حقيقة 
ل� مل ن�صمد  اأن يحدث فيما  ما كان ميكن 
يف �ص�رية، �صاأطرح ال�ص�ؤال وفق الآتي: ماذا 
واأعداوؤنا يف خمططهم؟  ل� جنح خ�ص�منا 
ــق مـــا يــلــي: ــ وهــنــا فـــالإجـــابـــة �ــصــتــكــ�ن وف
اإخــ�جنــي  �صيا�صي  نــظــام  تــركــيــب   •  
الليربالية  ال�اجهات  بع�س  مــن.  مانع  ول 
�صيا�صي  نظام  اأي  والق�مية،  واملارك�صية 
قطر  وزراء  رئــيــ�ــس  �صمى  كــمــا  ــطــْة«  ــَل »�ــصَ
ال�صابق حمد بن جا�صم، املعار�صة ال�ص�رية 
العميلة، وقد يك�ن قريبًا من جمل�س احلكم 
النتقايل العراقي، الذي اأ�ص�صه ب�ل برمير، 
ليبيا،  يف  تاأ�ص�س  ــذي  والـ مــثــًا  الليبي  اأو 
حملها  لتحل  لحــقــًا  �صخ�صياته  واختفت 
اخلارج،  يف  معدة  كانت  بديلة،  �صخ�صيات 
تاريخه. حتى  وال�صراع  القتتال  ولي�صتمر 
الــعــ�ــصــكــريــة  املــ�ؤ�ــصــ�ــصــة  تــفــكــيــك    •
الــ�ــصــ�ريــة، وتـــدمـــري بــنــيــتــهــا الــعــقــائــديــة 
حتت  �صباطها  كــبــار  ــرد  وطــ والــ�طــنــيــة، 
ومن  الأ�صد،  ب�صار  للرئي�س  امل�الني  عن�ان 
اجلي�س  اإىل  لينظر  ذلـــك  يـــرى  اأن  يــريــد 
اإىل  حت�يله  مّت  وكيف  كــنــمــ�ذج،  الــعــراقــي 
العقيدة  يف  بينها  رابـــط  ل  وفيالق  األــ�يــة 
والنتماء ال�طني، اأو يف ليبيا كنم�ذج اآخر.
الأمـــنـــيـــة  ــصـــات  ــ�ـ ــصـ ــ�ؤ�ـ املـ ــفــكــيــك  ت   •
ــاح  ــ�ان »اإ�ــص وال�ــصــتــخــبــاراتــيــة حتــت عــن
اجل�ا�صي�س  ــال  واإدخــ الأمــنــيــة«،  الأجــهــزة 

اأجـــهـــزة  مـــن  وحتــ�يــلــهــا  ــا،  ــهـ ــلـ داخـ اإىل 
قــ�ى  مل�صلحة  تعمل  ــزة  اأجــه اإىل  وطــنــيــة 
تت�صارع  اأجــنــبــيــة  واأجـــنـــدات  ــة،  خــارجــي
فــيــمــا بــيــنــهــا وفـــقـــًا لـــهـــذه الأجــــنــــدات.
•  اجتثاث حزب البعث وفقًا للطريقة 
البريوقراطي  اجلهاز  وتدمري  العراقية، 
طروحات  مــن  والنــتــهــاء  والتيكن�قراط، 
باجتاه  احل�صارية  والعروبة  الق�مي  الفكر 
ــت وطــنــيــة طائفية  ــا حت ــات م ــ�ي اإنـــتـــاج ه
جنده  ما  وه�  وغريها،  وعرقية،  ومذهبية 
لدى كل اأ�صباه املعار�صات التي م�لها الغرب 
والبرتودولر، والتي تعّرت متامًا بطروحاتها 
الرباقة  ال�صعارات  خلف  وت�صرتت  املقززة، 
الإن�صان. وحق�ق  ودميقراطية  حرية  من 
كــانــتــ�نــات  اإىل  ــة  ــ�ري ــص � تــقــ�ــصــيــم    •
القتلة  من  جمم�عات  يق�دها  مت�صارعة 
واملجرمني املرتبطني باأجهزة ال�صتخبارات 
اخلارجية، وملن يريد اأن يرى مناذج له�ؤلء 
ميلي�صيات  ل�صل�كيات  ينظر  اأن  باإمكانه 
ــًا، وارتـــبـــاطـــات قــيــاداتــهــا  ــثـ »قــ�ــصــد« مـ
يف  ونفاقها  وكذبها  الأمــريكــي،  بالحتال 
�ص�رية،  وحــدة  عن  يتحدث  الــذي  خطابها 
الأمــريكــي،  ــال  الحــت مــع  متحالف  لكنه 
ي�صرقها ويهربها  لكنه  �ص�رية،  وعن ثروات 
اأغلبية  يعي�س  الـــذي  الــ�قــت  يف  لــلــخــارج، 
للبنية  اإ�صافة  �صديد،  تقنني  يف  ال�ص�ريني 
منطق  تخالف  التي  والع�صكرية،  الأمنية 
انف�صايل  م�صروعهم  لأن  ووحدتها  الدولة 
ــ�ال،  الأقـ تخالف  فــالأفــعــال  كــذبــ�ا،  مهما 
منــ�ذج  فه�  املتبقي  الــثــاين  الــنــمــ�ذج  اأمــا 
امليلي�صيات التي ترعرعت يف كنف الحتال 
يف  يقاتل�ن  مرتزقة،  اإىل  وحت�لت  الرتكي، 
كل مكان، حيث يدفع لهم، اإ�صافة لنم�ذج 
ينتقل  الذي  الإرهابي  اجل�لين  حممد  اأب� 
لتقدمي  ــر  اآخــ اإىل  خمـــابـــرات  جــهــاز  مــن 
اخلـــدمـــات، مــتــ�ــصــرتًا بــذقــنــه وطــروحــاتــه 
وقبله  اإ�صامية،  بعناوين  والكاذبة  املنافقة 

ال�صيا�صية �صرتكب وفقًا للم�صالح الغربية.
اأي�صًا عن ال�صراع ح�ل  •  لن اأحتدث 
الأنابيب،  ومــرور  كالغاز  الطاقة  م�صادر 
اأي�صًا  جدًا  مهم  جانب  فهذا  وجغرافيتها، 
الهائلة. الــ�ــصــراعــات  هـــذه  ــار  اإطــ �صمن 

هذا ه� امل�صهد العام الذي كان �صيت�صكل 
وجي�صهم  الــ�ــصــ�ريــ�ن  ي�صمد  مل  لــ�  فيما 
يكن  مل  �صم�دنا  اأن  واحلقيقة  وقائدهم، 
اأحــد، اإمنــا دفــاعــًا عن وج�دنا  دفــاعــًا عن 
وم�صتقبل  وتاريخنا  ه�يتنا  وعــن  وبقائنا 
اأبنائنا واأحفادنا، وتعبريًا عن الرف�س لهذه 
الروح  مع  تن�صجم  ل  التي  القذرة  امل�صاريع 
والتعاون  بالنفتاح  دائمًا  امل�ؤمنة  ال�ص�رية 
والإرهاب  بالتطرف  ولي�س  واملحبة  والتن�ع 
ــاق والــتــمــرت�ــس خــلــف اجلــــدران. ــغـ والنـ
هذه الباد هي قلب العامل منها نه�صت 
والبيزنطي�ن  الــرومــان  ــات:  الإمــرباطــ�ري
و�صقطت  انـــهـــارت  وفــيــهــا  والــعــثــمــانــيــ�ن، 
ملــاذا  نفهم  اأن  يجب  هنا  ومــن  ــداعــت،  وت
احلرب علينا �صر�صة وقذرة وط�يلة، لكنها 
ونهزمها مع  اأن ن�صمد يف وجهها،  ت�صتحق 
جميعًا،  علينا  كارثية  فالبدائل  اأدواتــهــا، 
اأن  اجلميع  كما  معرفتي  من  الرغم  وعلى 
تعب النا�س واإرهاقهم وفقرهم، وحماولت 
على  لإجــبــارهــم  نف��صهم  يف  الــيــاأ�ــس  بــث 
اأن ذلك  اأعرف  ال�صت�صام م�صتمرة، لكني 
احلل�ل  بـــ�ادر  اأن  وخا�صة  يك�صرهم،  لــن 
بالتفاوؤل،  وتب�صر  بعيدة،  تبدو  ل  واملخارج 
اأبـــدًا  يلغي  ل  فــاإنــه  ال�صابق  كامنا  ــا  واأمـ
لأنها  الـــذات،  وتط�ير  لاإ�صاح  حاجتنا 
اإ�صاحات  حاجة م�صتمرة ومطل�بة، لكنها 
الق�ى  باأيدي  ولي�س  باأيدينا،  تتم  اأن  يجب 
ال�طنية،  م�صاحلنا  اأجل  ومن  اخلارجية، 
اآخــر. اأحـــد  اأي  م�صالح  اأجـــل  مــن  ولي�س 

تزال  ما  اأمامنا  التحديات  اأن  اأدرك 
اللبنانية  املــ�ــصــاهــد  لــكــن  وهــائــلــة،  كــبــرية 
اإن  للق�ل  دائمًا  تدفعنا  والليبية  والعراقية 
املخرج  ه�  وم�ؤ�ص�صاتها  بالدولة  التم�صك 
ال�ص�ريني  اأغلبية  اأن  هلل  واحلمد  ال�حيد، 
اأ�صابنا  مما  الرغم  على  عليها،  حافظ�ا 
مــن تــرهــل وتــعــب، ونــقــاط �ــصــعــف، لكن 
تــزال  ومــا  مطروحة،  كانت  التي  البدائل 
ولن  ومــدمــرة،  م�صب�هة  بدائل  هي  تطرح 
اخلــارج. ول يف  الداخل،  اأحــدًا ل يف  تفيد 

دم�صق  جامعة  يف  الدولية  العالقات  *اأ�صتاذ 

الكثري  الإرهابي زهران عل��س، وغريه  كان 
وترعرعت  منت  التي  اجلماعات  هــذه  من 
بــتــمــ�يــل خـــارجـــي ولأهـــــــداف مــ�ــصــبــ�هــة.
يجمع  برملاين  د�صت�ري  نظام  اإنتاج    •
هذه الأطراف، والتحكم بكل قان�ن، وم�صار 
د�صت�ري من الق�ى اخلارجية وتعطيل احلياة 
ال�صيا�صية متى �صاءت هذه الق�ى، ومترير ما 
ال�ص�رية،  ت�صكيل احلك�مات  وت�قف  تريده، 
والأجهزة الد�صت�رية على ر�صا هذا الطرف 
اأكرث  وللتاأكد  ذاك،  اأو  والـــدويل  الإقليمي 
مثًا. ليبيا  اأو  العراق،  لبنان،  اإىل  انظروا 

واللقطات  امل�صاهد  بع�س  هــذه  الآن 
يريد  ومــن  �صتحدث،  بالتاأكيد  كانت  التي 
الــ�ثــيــقــة  اإىل  ــ�دة  ــعـ الـ عــلــيــه  ــزادة  ــتـ ــصـ ال�ـ
وثيقة  اأو  التايل«،  »الي�م  امل�صماة  الأمريكية 
الــدميــقــراطــي يف  »الــتــحــ�ل  بعن�ان  اأخـــرى 
اأجــهــزة  مــن  كتبت  وثــائــق  وكلها  �ــصــ�ريــة«، 
ــاركــة  ــص ــتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة، ومبــ� ــصـ ال�ـ
»مــعــار�ــصــة  ي�صمى  ممــا  املــنــافــقــني  بــعــ�ــس 
ــرى �ــصــاأطــرح  ــ �ـــصـــ�ريـــة«، ومـــن نــاحــيــة اأخـ
اخلريطة  �صكل  �صيك�ن  كيف  اآخــر:  �ــصــ�ؤاًل 
اجلي��صيا�صية يف العامل من هنا اإىل تاي�ان؟
ــن املــنــطــقــة،  ــران مـ ــ ــ اإيـ ــخــرج  ــُت ــص �  •
وحُتــا�ــصــر يف حــدودهــا مــن جــهــة اخلليج 
عن  الأوكــ�ــصــجــني  و�صُيقطع  واأفــغــانــ�ــصــتــان، 
حــركــات املــقــاومــة يف املــنــطــقــة، وُتــ�ــصــرب 
ت�صت�صلم. حــتــى  وحُتــا�ــصــر  مناطقها،  يف 
�صرق  يف  قــ�اعــد  لرو�صيا  تك�ن  لــن    •
املت��صط، و�صُتحا�صر يف جغرافيتها ال�ا�صعة، 
وُتهاجم من حدودها، واأوكرانيا كانت حُت�صر 
بال�صرق  دورها  �صي�صعف  كما  الغاية،  لهذه 
الداخلية،  هم�مها  يف  وتن�صغل  الأو�ــصــط 
لها. �صديقة  اأنــظــمــة  جتــد  ــن  ل ــهــا  اأن كــمــا 
امل�صروع  اأمــام  الطرق  اإغــاق  �صيتم    •
ال�صيني »حــزام واحــد- طريق واحــد« من 
اأفغان�صتان حتى �ص�اطئ املت��صط، ولن جتد 
الأنظمة  لأن  هنا  واأ�صدقاء  حلفاء  ال�صني 

�صورية اأمام امل�صهدين الإقليمي والدويل!
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باأ�صكال  الفل�صطيني  ال�صعب  ا�صتمرار كفاح  منذ مع 
ومعامله  و�صيا�صاته  الإ�صرائيلي  ال�صتعمار  �صد  متعددة 
كنظام  اإ�صرائيل  ا�صتمرار  حــ�ل  اأ�صئلة  تــربز  املختلفة، 
�صعت  حيث  الفل�صطيني؛  ال�طن  ح�صاب  على  اأبارتهايد 
 )2022 عامًا )1٩48-  و�صبعني  اأربعة  قبل  اإن�صائها  منذ 
اإىل تدوير حتالفاتها وا�صتح�صار حليف له وزنه يف اإطار 
اإمكاناتها  بني  املزاوجة  بغية  وذلــك  الدولية؛  العاقات 
الذاتية وبني الدعم اخلارجي لها وتعزيز �صكل من اأ�صكال 
ويتمثل الجتاه  الق�ة يف اجتاهني؛  تلك  وا�صتثمار  الق�ة، 
الإ�صرائيلية  امل�ؤ�ص�صات  بناء  ا�صتكمال  حماولة  يف  الأول 
مع مرور ال�قت؛ والعمل على ت�فري املق�مات القت�صادية 
والب�صرية والع�صكرية ال�صامنة لبقاء وا�صتمرار اإ�صرائيل 
الغرب؛  اأن�صاأها  العربية  املنطقة  يف  طبيعية  غري  كدولة 
اأما الجتاه الثاين فيكمن  يف ا�صتح�صار الق�ة للت�صدي 
اإىل  اإ�صارة  اخلارجية؛  بالتحديات  اإ�صرائيل  ت�صميه  ملا 
العربية. الع�صكرية  الــقــ�ة  مــن  الإ�ــصــرائــيــلــي  ــ�ف  اخلـ

تغر البو�صلة 
ــس يف حتــالــفــات اإ�ـــصـــرائـــيـــل وتــغــيــري  ــ��ـ قــبــل اخلـ
بامتياز؛  غربية  �صنيعة  باأنها  اجلــزم  ميكن  ب��صلتها، 
فرن�صا  مع  بدايًة  التحالف  اإىل  اإ�صرائيل  اجتهت   فقد 
كم�صدر  الع�صرين  القرن  من  اخلم�صينيات  منت�صف  يف 
بناء  اإ�صرائيل  ا�صتطاعت  كما  جي�صها،  لت�صليح  اأ�صا�صي 
وا�صتفادت  �صابقًا،  الغربية  اأملانيا  مــع  وطــيــدة  عاقة 
الع�صكرية  املــجــالت  يف  املتميز  الأملــــاين  الــدعــم  مــن 
القرن  مــن  ال�صبعينيات  منت�صف  حتى  والقت�صادية 
احلركة  اعتماد  الــعــاقــات  تلك  �صبق  وقــد  املن�صرم، 
الربيطاين  الدعم  على  اإ�صرائيل  ووليدتها  ال�صهي�نية 
والع�صكرية.  وال�صيا�صية  الدبل�ما�صية  املــجــالت  يف 
اإ�صرائيل  ا�صتطاعت   1٩48 عــام  يف  اإن�صائها  وبعد 
بريطانيا  من  كل  مع  بداية  كان  ق�ي،  حليف  ا�صتح�صار 
الق�ي،  الأمريكي  احلليف  ا�صتح�صار  وتاليًا  وفرن�صا، 
واإ�صرائيل  املتحدة  الــ�ليــات  بني  العاقة  متيزت  حيث 
الــ�ليــات  عــاقــات  مــع  باملقارنة  خا�صة  عــاقــة  بــاأنــهــا 
ــعــامل،  ــة مــع الــــدول الأخـــــرى يف ال ــكــي املــتــحــدة الأمــري
املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  الأمريكية  امل�صاعدات  وظهرت 
العاقات  اإطار  يف  الأ�صا�صية  ال�صمة  اأنها  على  لإ�صرائيل 
تلك  ر�صم  يف  ال�صبب  ويكمن  الإ�صرائيلية؛  الأمريكية 
اإطــار  يف  اإ�صرائيل  بــه  تق�م  ــذي  ال الـــدور  يف  العاقات 
ال�صرق  يف  وال�صرتاتيجية  ال�صيا�صية  الأمريكية  امل�صالح 
اليه�دي  الل�بي  ن�صاط  عن  ف�صًا   ، جهة  من  الأو�ــصــط 
املحافظة  يف  ودوره  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة  الــ�ليــات  يف 
امل�صت�يات  كافة  يف  لإ�صرائيل  الأمــريــكــي  التاأييد  على 
اأخــرى. جهة  من  والدبل�ما�صية  وال�صيا�صية  الع�صكرية 

التحول الكبر
تعترب حرب حزيران/ ي�ني� يف عام 1٩67 حت�ًل ن�عيًا 
وحدًا فا�صًا بني املرحلة التي كانت فيها اإ�صرائيل تلعب 
دورًا هامًا يف اإطار امل�صالح الأمريكية يف ال�صرق الأو�صط، 

واملرحلة التي اأ�صبحت فيها اإ�صرائيل تلعب الدور اجل�هري يف اإطار 
امل�صالح الأمريكية يف ال�صرق الأو�صط؛ الأمر الذي ترك ب�صماته 
على عاقات ال�ليات املتحدة املتميزة وغري العادية مع اإ�صرائيل. 
حروبها  م�لت  قد  اإ�صرائيل  اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  الأهمية  ومــن 
ــدول الــعــربــيــة بــالعــتــمــاد عــلــى املــ�ــصــاعــدات  ــ ــهــا عــلــى ال وعــدوان
الأمريكية ال�صن�ية الل�ج�صتية والطارئة، وهي بالتايل اأي ال�ليات 
وقتلها  وعدوانها  اإرهابها  يف  لإ�صرائيل  �صريكًا  تعترب  املتحدة 
 .1٩67 عــام  بعد  وخا�صة  الــعــرب   والن�صاء  وال�صي�خ  لاأطفال 
ن�عيًا  عــام 1٩67 حتــ�ًل  ي�ني� يف   / حــزيــران  تعترب حــرب   
وحدًا فا�صًا بني املرحلة التي كانت فيها اإ�صرائيل تلعب دورًا هامًا 
التي  واملرحلة  الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأمريكية  امل�صالح  اإطــار  يف 
امل�صالح  اإطار  يف  اجل�هري  الدور  تلعب  اإ�صرائيل  فيها  اأ�صبحت 
على  ب�صماته  ترك  الــذي  الأمــر  الأو�ــصــط؛  ال�صرق  يف  الأمريكية 
اإ�صرائيل. مع  العادية  وغري  املتميزة  املتحدة  ال�ليات  عاقات 

 وقد �صكلت امل�صاعدات الأمريكية لإ�صرائيل اأحد اأهم وابرز 
الإدارات  فتجاوبت  الإ�صرائيلية،  الأمريكية  العاقات  م�ؤ�صرات 
تق�م  التي  ال�صرتاتيجية  مع   1٩67 عام  منذ  املتعاقبة  الأمريكية 
امليادين  وتر�صيخه يف خمتلف  اإ�صرائيل  مع  التحالف  تط�ير  على 
جتلى  وقد  والدبل�ما�صية،  والثقافية،  والقت�صادية،  ال�صيا�صية، 
الدولية  املنظمة  ــة  اأروقـ يف  لإ�صرائيل  الأمــريــكــي  بالدعم  ذلــك 
وا�صتخدام حق النق�س الفيت� �صد اأية حماولة لإ�صدار قرار يدين 
العربية،  الــدول  على  املتكررة  واعتداءاتها  اإ�صرائيل  ممار�صات 
اإ�صدار  اإف�صال  اأبعد من ذلك يف  وذهبت الإدارات الأمريكية اىل 
املنطقة.  يف  لإ�صرائيل  التع�صفية  الأعــمــال  يدين  دويل  قــرار  اأي 
�صيا�صيًا  اإ�ــصــرائــيــل  لــدعــم  الأمــريــكــي  الــتــ�جــه  ت��صح  ــد  وق
العدوان  من  املا�صية  ال�صبعة  العق�د  ودبل�ما�صيًا خال  وع�صكريًا 
الأخرى،  العربية  وال�صع�ب  الفل�صطيني  ال�صعب  على  الإ�صرائيلي 
ومن اأهم مامح الدعم الأمريكي لإ�صرائيل يف امل�صت�ى ال�صيا�صي 
�صيا�صة  لإ�صرائيل  وال�صيا�صي  الدبل�ما�صي  دعمها  والدبل�ما�صي 
اإلغاء  على  اأجــربت  التي  الدولية  املنظمة  على  امل�صتمر  ال�صغط 
اأن  بيد  واإ�صرائيل،  العن�صرية  بني  يــ�ازي  الــذي  الــدويل  القرار 
الأهــم  ال�صمة  بك�نها  ــرزت  ب لإ�صرائيل  الأمريكية  امل�صاعدات 
امل�صاعدات  تلك  فحَلت  لإ�صرائيل،  الأمريكي  الدعم  اإطــار  يف 

الت�صخم  مثل  الإ�صرائيلية  القت�صادية  الأزمـــات  من  العديد 
من  حدت  كما  املن�صرم،  القرن  من  الثمانينيات  منت�صف  يف 
يف  املهم  اأثرها  عن  ناهيك  اأخــرى،  اقت�صادية  اأزمــات  تفاقم 
ب�صن�ف  وجتهيزها  الإ�صرائيلية،  الع�صكرية  الآلـــة  حتديث 
وغــريهــا،  ــرات  ــائ ط مــن  املــتــطــ�رة،  الأمــريــكــيــة  التكن�ل�جيا 
العربية. ــدول  الـ على  الإ�ــصــرائــيــلــي  ــعــدوان  ال وبــالــتــايل متــ�يــل 

احلليف الأهم
الأمريكية  املتحدة  لل�ليات  الهم  احلليف  اإ�صرائيل  تعترب 
الدعم  مــن خــال  ذلــك  الــدولــيــة؛ وجتــلــى  ــار عاقاتها  اإطـ يف 
ال�صيا�صي والدبل�ما�صي والقت�صادي من قبل الإدارات الأمريكية 
املتعاقبة لإ�صرائيل؛ وقد �صكلت امل�صاعدات الأمريكية لإ�صرائيل 
الأمريكية  امل�صاعدات  قيمة  بلغت  لذلك  وتبعًا  الأبــرز؛  احللقة 
امل�صاعدات  وكذلك  لإ�صرائيل،  الرتاكمية  احلك�مية  الل�ج�صتية 
 )140( اإىل   )  2021  -1٩48( ــفــرتة  ال خـــال   ، الــطــارئــة 
�صكل  على  ن�صبة  هي  املائة  يف   )60( نح�  منها  دولر،  مليار 
م�صاعدات الع�صكرية، و)40( يف املائة كم�صاعدات اقت�صادية. 
لإ�ــصــرائــيــل كانت  الأمــريــكــيــة  املــ�ــصــاعــدات  اأن  واملــاحــظ 
اقت�صادية مبجملها قبل عام 1٩67  ومن املقدر اأن ت�صل قيمة 
لإ�صرائيل  املبا�صرة  الرتاكمية  احلك�مية  الأمريكية  امل�صاعدات 
احت�صبنا  واإذا  2030؛  عــام  بحل�ل  دولر   مليار   )167( اإىل 
وكذلك  الأمــريــكــيــة  ــات  ــ�لي ال مــن  املبا�صرة  غــري  املــ�ــصــاعــدات 
الأمريكية  املتحدة  الــ�ليــات  يف  اليه�دية  اجلالية  م�صاعدات 
الإجمالية  الأمريكية  امل�صاعدات  قيمة  فان  لإ�صرائيل،  ال�صن�ية 
دولر  مليار   )210( نح�  اإىل  �صت�صل  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة 
منذ  اإ�صرائيل  ا�صتطاعت  وقد  املذك�ر؛  العام  بحل�ل  اأمريكي 
ن�صاأتها يف عام 1٩48 ا�صتح�صار حليف ق�ي يف اإطار العاقات 
عدوان  بعد  الأمريكي  الجتاه  يف  الكبري  التح�ل  وكان  الدولية؛ 
حزيران/ ي�ني� 1٩67، لكن ل بد من الإ�صارة اإىل اأن ا�صتمرار 
العاقة ال�صرتاتيجية بني اإ�صرائيل وال�ليات املتحدة الأمريكية 
يف  اإ�صرائيل  تلعبه  الذي  الرئي�صي  الدور  مبدى  مره�نًا  �صيبقى 
الأو�صط؛  ال�صرق  منطقة  يف  والغربية  الأمريكية  امل�صالح  اإطار 
العربي. الــ�طــن  قلب  يف  غربية  �صناعة  ــريا  واأخــ اوًل  فهي 
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التفاق  من  واإيــران  املتحدة  الوليات  تقرتب 
هناك  يكون  لن  ــه  اأن الطرفان  اأعلن  اإذ  الــنــووي، 
اأ�سبحت  امل�سودة  واأن  املفاو�سات،  من  املزيد 
"ل"  اأو  "نعم"  ينتظرون  وهــم  الطاولة،  على 
التي  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  جانب  من 
لو  فيها، حتى  الت�سكيك  ب�سمانات ل ميكن  تطالب 
مثله  �سخ�س  )اأو  الأبي�س  البيت  اإىل  ترامب  عاد 
بالتفاق. ملتزمة  املتحدة  الوليات  تبقى  كرئي�س( 

بنيامني  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  بــذل  لقد 
نتنياهو كل ما يف و�سعه ملنع مثل هذا التفاق. ويف 
توقيع  ع�سية  و�سل  �سيا�سيًا،  حكيمة  غري  خطوة 
الكونغر�س  اأمام  واألقى خطابًا  وا�سنطن  اإىل  التفاق 
باأنه  اأوباما بو�سفه  اأوباما. مل يكتِف  من وراء ظهر 
"ناكر للجميل"، بل تعّر�س نتنياهو لكل ال�ستائم، 
انطلقت،  والقافلة  ع  ُوقِّ التفاق  املدينة.  من  وُطرد 
جميء  حتى  التفاق  بنود  بكل  الإيرانيون  وتقّيد 
منه،  وتن�سل  التفاق  مزق  الذي  ترامب  دونالد 
بت�سجيع من نتنياهو، لكنه مل يوؤثر على اإيران فقد 
بايدن  يحاول  الآن،  الأوىل.  �سريتها  اإىل  عادت 
مل  واإذا  قدمي،   - جديد  اتفاق  توقيع  اإىل  التو�سل 
املتوقع  فمن  الأخرية،  اللحظة  يف  مفاجاأة  حتدث 
يف  ال�سحف  القادمة.  الأ�سابيع  يف  التفاق  توقيع 
اإيران بداأت باإعداد الراأي العام الإيراين لذلك، وهي 
ك نتنياهو  ت�سخر من اإ�سرائيل، ففي راأيها، اإن حترُّ
اإيران  اأعطت  �سلفه  اإجنــازات  �سد  ترامب  وهو�س 
ا�ستعدادا  اأكرث  اأ�سبحت  واليوم  للتنف�س،  جماًل 
�سابق. وقــت  اأي  من  ــرث  اأك حمتمل  جديد  لأي 
مكثفة  حملة  فت�سن  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأما 
املتحدة  الوليات  راأ�سها  وعلى  الغربية  الدول  لثني 
عن اإعادة اإحياء اتفاق 2015 حول الربنامج النووي 
طهران  بني  املفاو�سات  بلغت  وقت  يف  الإيــراين، 
بني  التفاهم  وبات  متقدمة  مرحلة  الكربى  والقوى 
اإ�سرائيل  اأن  ذلك  بعيدًا.  لي�س  الأطــراف  خمتلف 
وهذا  الكاأ�س.  من  الفارغ  الن�سف  اإىل  فقط  تنظر 
يرون  هم  اليهودي.  التاريخ  بداية  منذ  فينا  را�سخ 
من  الإيجابي  اجلانب  ــرون  ي ول  فقط،  الأ�ــســود 
فيه  املرغوب  البديل  بني  دائمًا  يرتددون  الأمــور. 
الواقع، وتخو�س معارك خا�سرة �سلفًا، حتى  وبني 
م�سرة  املتحدة  الوليات  اأن  وا�سحًا  يكون  عندما 
الأُخرى  املجالت  التفاق. وبعك�س  اإىل  العودة  على 
تفكريًا  لبيد  ويائري  بينت  نفتايل  فيها  اأظهر  التي 
خمتلفًا وحاول متييز نف�سيهما عن �سلفهما، فاإنهما 
الذي  املعادي  وا�سال، من دون تغيري تقريبًا، اخلط 
تخّوفهما  اأن  يبدو  التفاق.  �سد  نتنياهو  انتهجه 
مقاربتهما  كانت  حال  يف  نتنياهو،  حتري�س  من 
اأكرث اإيجابية، ومن ردود الناخبني - الذين اقتنعت 
اإياها  باعهم  التي  ال�سعبة  بالأو�ساف  اأغلبيتهم 

�ساهم  الذي  هو   - ال�سلطة  يف  الطويلة  اأيامه  خالل  نتنياهو 
يف موقفهما هذا. لكن �سُيح�سب مل�سلحتهما اأن مواقفهما 
مل ت�سكل حتديًا موؤذيًا �سد الوليات املتحدة. لقد اأثار التقدم 
لل�سغط  ودفعها  الإ�سرائيلية  احلكومة  خماوف  التفاق  جنو 
ملنع اإحياء اتفاق كانت من اأ�سد منتقديه، حيث قال رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي يائري لبيد اإن "على الطاولة الآن �سفقة 
ي�سرح  �سنويا". ومل  مليار دولر   100 اإيران  �ستمنح  �سيئة، 
الرقم.  اإليه لطرح هذا  ي�ستند  ما  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س 
التي  باملعايري  يفي  ل  نظرنا،  "يف  التفاق  باأن  واأ�ساف 
حددها بايدن نف�سه: منع اإيران من اأن ت�سبح دولة نووية". 
امل�سار  لبيد، حتديدًا، على  يائري  رئي�س احلكومة  ي�سري 
عينه: م�ست�سار الأمن القومي اإيال حولتا و�سل اإىل وا�سنطن، 
اإىل املزيد من  البيت الأبي�س لال�ستماع  وبداأ حمادثات مع 
الإ�سرائيلية  املعار�سة  يعرّب عن  التفاق، وكي  التفا�سيل عن 
على  يح�سل  لن  لكنه  التفا�سيل،  على  يح�سل  حولتا  له. 
اأثناء املفاو�سات يف فرتة  ما ح�سل عليه الإ�سرائيليون يف 
اأوباما، اإذ كانوا على �سلة مبا يجري من اخلارج كما لو اأنهم 
وهو  التفاق،  لبيد  يعار�س  الغرفة.  داخل  يف  موجودون 
اخلرباء يف  يقوله  ما  بعك�س  وذلك  نتنياهو.  عن  يختلف  ل 
الوليات املتحدة ويف اإ�سرائيل اأي�سًا اإن التفاق كان ناجحًا.
قبل منت�سف ليل الـ15 من اآب بقليل، اأر�سلت اجلمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية رّدها على ما اأَطلق عليه الحتاد الأوروبي 
اإحياء  لإعادة  ِقَبله،  من  املقرتح  لالتفاق  النهائي«  »الن�ّس 
�سعت  هذا،  جوابها  يف  امل�سرتكة«.  ال�ساملة  العمل  »خّطة 
يف  ال�ستي�ساحات  من  مزيد  على  احل�سول  اإىل  طهران 
للعقوبات  الكامل  )الرفع  ال�سمانات  م�ساألة  يخ�ّس  ما 
عندما  �ساريًة  �ستبقى  ال�سفقة  اأن  من  د  والتاأكُّ القت�سادية، 
يغادر الرئي�س احلايل جو بايدن من�سَبه(. يف هذا الوقت، 
اللهيان،  عبد  اأمري  ح�سني  الإيــراين،  اخلارجية  وزير  كان 
يدعو الأمريكيني اإىل اإبداء املرونة حلّل ثالث ق�سايا عالقة، 
م وكالة الأنباء احلكومية، »اإرنا«، تفا�سيل يف �ساأنها،  مل ُتقدِّ
واإن اأ�سارت اإىل اأن »اخلالفات تدور حول ثالث ق�سايا اأعربت 

فيها الوليات املتحدة عن مرونتها اللفظية يف اثنتني منها، 
لكن ينبغي اإدراجها يف الن�س. امل�ساألة الثالثة تتعّلق ب�سمان 
الأمريكية«. الواقعية  على  يعتمد  وذلك  التفاق،  دميومة 
اإذا عادت الوليات املتحدة واإيران اإىل المتثال لالتفاق 
ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  منه  ان�سحب  الذي  الأ�سلي 
الإ�سرائيلية  رئي�س احلكومة  بت�سجيع من  ترامب،  دونالد 
نائب  فرايليخ   ت�ساك  يــراه  ــذي  وال نتنياهو،  بنيامني 
رئي�س جمل�س الأمن القومي الإ�سرائيلي �سابقًا اأنه خطوة 
الن�سحاب يف �سنة 2018، يف احلالة  كانت كارثية ع�سية 
الراهنة، يتمحور ال�سوؤال حول ما الذي �سيحدث واإن كان 
ذلك �سُيعترب »�سفقة جديدة« تتطّلب اخل�سوع للكونغر�س؟ 
لي�س  »هذا  لورد،  جوناثان  يجيب  القانونية،  الناحية  من 
اأن  اأما من الناحية ال�سيا�سية، فـ»ي�سعب تخيُّل  وا�سحًا«. 
ُتقِدم اإدارة بايدن على التهّرب من اإ�سراف الكونغر�س على 
اأكد  مثاًل،  املا�سي،  اأيار  ففي  هذه«.  مثل  خالفية  م�ساألة 
�سهادته  يف  مايل،  روبرت  الأمريكيني،  املفاو�سني  كبري 
جمل�س  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأمام  بها  اأدىل  التي 
ال�سيوخ، اأن اأي اتفاق �ستتو�سل اإليه اإدارته، »�سيتّم عر�سه 
بعدها  من  لتبداأ  اآينارا«،  قانون  مبوجب  الكونغر�س  على 
فرتة املراجعة التي تبلغ 30 يومًا، ورمبا مترير الكونغر�س 
اإلغاء ال�سفقة. يف هذه  »قرارًا م�سرتكًا بالرف�س«، وتاليًا 
)�سناتور(  ال�سيوخ  جمل�س  يف  ع�سو  اأي  ميكن  احلالة، 
الإجراء  هذا  اأن  علمًا  بالرف�س«،  م�سرتك  »قرار  تقدمي 
املجل�س  يتمّكن  مل  عدد  وهو  لتمريره،  �سوتًا   60 يتطلب 
ح�سده. من   ،2015 عام  يف  اجلمهوريون  قــاده  الــذي 
وعلى الرغم من احلملة املكثفة التي  تقوم بها اإ�سرائيل 
بالمتناع  املتحدة،  الوليات  تتقدمها  غربية  دول  لإقناع 
عن عبور الأمتار الأخرية الفا�سلة عن اإحياء التفاق ب�ساأن 
الربنامج النووي الإيراين ، فقد بلغت املباحثات بني طهران 
و�سيكا. التفاهم  جتعل  اأنها  يعتقد  مرحلة  الكربى  والقوى 

     امللف النووي الإيراين والتقدم نحو التفاق اجلديد
ابراهيم اأبو ليل
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رعاية وحماية اأمريكية لر�صانة اأ�صلحة 
الدمار ال�صامل الإ�صرائيلية

محمد رفيق القوصي
ت�سكل الأ�سلحة املحرمة دوليًا التي متتلكها )اإ�رائيل( 
وال��ع��امل،  الأو���س��ط  ال�����رق  منطقة  على  خ��ط��راً  ت��ه��دي��داً 
اأ�سلحة  من  �سخمة  تر�سانة  متتلك  باتت  )فاإ�رائيل( 
كميات  وم�سانعها  مفاعالتها  وتنتج  ال�سامل،  الدمار 
والبيولوجية.  والكيميائية  النووية  الأ�سلحة  من  كبرة 
الكثر  حلرمان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�سعى  وفيما 
مع  تتماهى  ل  والتي  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  ال��دول  من 
القدرة  امتالك  من  الإ�رائيلي،  العدو  و�سيا�سة  �سيا�ستها 
ال�سهيوين  امل�����روع  وج��ه  يف  النف�س  عن  ال��دف��اع  على 
اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سارع  واأدوات����ه،  ال�ستعماري 
امتالك  حقها  م��ن  اإن  وال��ق��ول:  )اإ���رائ��ي��ل(  ع��ن  ال��دف��اع 
كالزعم  الب�ري،  بالعقل  ت�ستخف  بذرائع  الأ�سلحة،  تلك 
الأ�سلحة،  تلك  واأن  لها،  معاٍد  حميط  �سمن  تعي�س  باأنها 
وبقائها! حلمايتها  �سمان  هي  منها،  النووي  وخا�سة 
إن من الخطورة واملفارقة بمكان أن تستحوذ 
)إسرائيل( برعاية الواليات املتحدة ودعمها، على 
ظل  يف  وبيولوجية  وكيميائية  نووية  ترسانة 
وتمردها  وعنصرية،  دموية  صهيونية  إيديولوجيا 
على القرارات الدولية، بل وحتى هناك من القادة 
السالم  باستخدام  علنًا  هدد  من  اإلسرائيليني 
أكثر  قبل  ليربمان  أفيغدور  يهدد  أفلم  النووي، 
مصر  يف  العالي  السد  بضرب  سنوات  عشر  من 
بالسالح النووي، وهذا ما يتناقض بشكل صارخ مع 
ما تدعيه واشنطن من أن )إسرائيل( تخضع إلدارة 
بينما  األسلحة،  بهذه  التصرف  تحسن  جماعية 
من الخطورة بمكان أن يستحوذ غريها يف املنطقة 
أمن  يهدد  ذلك  فإن  نووية سلمية،  قدرات  على 
الكيان الصهيوني، حسب الرؤى الصهيو-أمريكية.

يخ�س  فيما  الأمريكية  املعاير  ازدواج��ي��ة  واأم���ام 
املنطقة،  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  مبو�سوع  التعامل 
تتغا�سى وا�سنطن عن ما ميلكه الكيان ال�سهيوين من تلك 
ميتلكها  ل  من  ملحا�سبة  اليائ�سة  وحماولتها  الأ�سلحة، 
اأ�ساًل، فاإن �سورية حذرت مراراً من اأ�سلحة الدمار ال�سامل 
التي تهدد بها )اإ�رائيل( املنطقة والعامل، وطالبت باإخالء 
كافة. ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  من  الأو�سط  ال�رق  منطقة 

ال�سهيوين  الكيان  تر�سانة  من  اإي��ران  ح��ذرت  كذلك 
الناطق  وق��ال  والبيئة.  املنطقة  على  وخطرها  النووية 
اإن  كنعاين،  نا�ر  الإيرانية  اخلارجية  با�سم  الر�سمي 
الغربية  ال�سفة  يف  نووية  نفايات  بطمر  تقوم  )اإ�رائيل( 
املحتلة. وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتدخل يف 
النووية يف هذا  الإ�رائيلية  امل�ساريع  الق�سية، وحذر من 
ال�سدد. ونقلت وكالة )فار�س( عن كنعاين قوله يف نهاية 
�سهر متوز املا�سي: اإن ))تر�سانة الكيان ال�سهيوين خطرة 
على  ح��ذرت  ))اإي���ران  واأ���س��اف  والبيئة((.  املنطقة  على 
يف  ال�سهيوين  للنظام  امل�روعة  غر  الأن�سطة  من  الدوام 
اإ�رائيل، الذي يدفن نفاياته النووية يف ال�سفة الغربية((.
- ت��ر���ش��ان��ة الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة:

منذ  النووية  بالطاقة  ال�سهيوين  العدو  اهتمام  ب��داأ 
فقد   ،1948 ع��ام  ال�سهيوين  الكيان  تاأ�سي�س  قبل  م��ا 
الأملان  العلماء  اجتذاب  على  ال�سهيونية  احلركة  عملت 

انفجار نووي من جتربة نووية اإ�رائيلية  جنوب اأفريقية.
النووية  املفاعالت  من  العديد  )اإ�رائيل(  يف  ويوجد 
للبحث  ن��ووي  مفاعل  فهناك  دمي��ون��ا،  ملفاعل  اإ�سافًة 
�سوريك(  )ناحال  ومفاعل  )رئينون(  منطقة  يف  العلمي 
هذه  ود�سنت  روب��ني(  )النبي  ومفاعل  اأبيب،  تل  جنوب 
وهي  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات  اأواخ��ر  املفاعالت 
الأمريكية. اأوتوفيك�س(  )اأر-م-ف  �ركة  ت�سميم  من 

الإ�رائيلية  النووية  لالأ�سلحة  مواقع  اأي�سًا  ويوجد 
روؤو�س  ذات  �سواريخ  لبناء  يعقوب(  )بئر  موقع  ومنها: 
املوقع  ه��ذا  ويعترب  زك��ري��ا(،  )ك��ف��ار  وم��وق��ع  ن��ووي��ة. 
تخزين  مالجئ  وي��ح��وي  ال��ن��ووي��ة،  لل�سواريخ  ق��اع��دة 
القد�س  يف  )ت��رو���س(  موقع  وهناك  النووية.  القنابل 
الطائرات.  لأ����راب  امل��ع��دة  النووية  القنابل  لتخزين 
الأ�سلحة  لتخزين  اجل��ل��ي��ل  ����رق  )ع��ي��ل��ب��ون(  وم��وق��ع 
بئر  يف  )نبطيم(  مطار  يف  يوجد  كما  التكتيكية.  النووية 
اخلا�سة. النووية  للعمليات  ال�سيطرة  قيادة  مقر  ال�سبع 

مت  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 
كانت  النووية  )اإ�رائيل(  ق��درة  عن  اأ���رار  اإف�ساء  فيها 
بتاريخ  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت��امي��ز(  )���س��ان��دي  �سحيفة  يف 
الأ����رار،  بهذه  ال�سحيفة  زود  وال��ذي   ،1986/10/5
يف  يعمل  ك��ان  فعنونو(  )م��ردخ��اي  يدعى  ي��ه��ودي  ه��و 
قام  وقد  دميونا،  جنوب  النووية  لالأبحاث  النقب  مركز 
عامًا.  18 ملدة  ال�سجن  واإي��داع��ه  باختطافه  )املو�ساد( 

املبطن  التلويح  اأن  اإىل  الإ�سارة  مبكان  الأهمية  ومن 
الإ�رائيلية(  )الأم��ن  نظرية  يف  اأدم��ج  النووي،  بالردع 
والإ�رائيليون  احلني  ذلك  فمنذ  ال�ستينات،  منت�سف  منذ 
يف  ال��ذري��ة  ))القنبلة  باأ�سلوب  ي�سمى  م��ا  ي�ستخدمون 
القبو((، وهو اأ�سلوب يقوم على الإمياء بامتالك )اإ�رائيل( 
�سيا�سة  ولكن  ذل��ك.  عن  الإع��الن  دون  النووي،  لل�سالح 
اإيهود  الغمو�س النووي الذي اتبعته )اإ�رائيل(، �سذ عنها 
عندما  ال�سابق،  الإ�رائيلية  احلكومة  رئي�س  اأومل���رت 
لالأ�سلحة  )اإ�رائيل(  بامتالك   ،2006 عام  نهاية  اعرتف 
حمطات  اإحدى  معه  اأجرتها  مقابلة  خالل  وذلك  النووية، 
ردود  اآن��ذاك  اأومل��رت  اعرتاف  اأثار  وقد  الأملانية.  التلفزة 
ل�سان  ))زلة  ذلك  اعترب  فالبع�س  حادة.  اإ�رائيلية  اأفعال 
الزلة  هذه  اأن  اآخرون  راأى  نووية خطرة جداً((، يف حني 
)الغمو�س  واأنها حماولة لرفع م�ستوى �سيا�سة  مق�سودة، 
عقود.  منذ  الإ�رائيلية  احلكومات  اتبعتها  التي  النووي( 
بال�سالح  والتلميح  النووي(  )الغمو�س  �سيا�سة  اإن 
احلكومات  روؤ�ساء  من  الكثر  اإليها  ب��ادر  التي  النووي 
اأ�سار  الذي  لبيد  يائر  موؤخراً  اإليهم  ان�سم  الإ�رائيلية 
وح�سب موقع )ديفن�س( الإ�رائيلي بتاريخ 2022/8/6، 
الذرية  الطاقة  جلنة  رئي�س  من�سب  ا�ستبدال  مرا�سم  يف 
الأخرى  ))القدرات  عن  م�سوؤولة  اللجنة  اإن  الإ�رائيلية، 
يف  دومبا(  رومك�س  )عامي  الكاتب  واعترب  باإ�رائيل((. 
ميكن  ب�سيط،  بتحليل  اأن��ه  )ديفن�س(  موقع  يف  له  مقال 
بها  زع��م  التي  اأخ���رى((  ))ق���درات  م�سطلح  ب��ني  ال��رب��ط 
الكاتب  اأ�سار  كذلك  الع�سكري.  النووي  وامل�روع  لبيد 
 2018 اآب  يف  نتنياهو  بنيامني  زي���ارة  اإىل  دوم��ب��ا 
))اإن  املفاعل:  يف  نتنياهو  قال  حيث  دميونا،  ملفاعل 

القرن  الثالثينات من  النازية يف  اأملانيا  الذين هربوا من 
املا�سي، وكانوا نواة معهد العلوم التكنيكية )التخينون(. 
كما لعب عامل الكيمياء، حاييم وايزمن، اأول رئي�س لكيان 
علماء  من  عدد  اجتذاب  يف  كبراً  دوراً  الإ�رائيلي  العدو 
اإىل  املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  من  للقدوم  اليهود  ال��ذرة 
موؤ�س�سة  بتاأ�سي�س  وايزمن  وقام  فيها.  والعمل  )اإ�رائيل( 
اجلي�س  )وح��دة  ا�سم  حتت  الإ�رائيلية  النووية  الطاقة 
العلمي( التابعة لوزارة احلرب. ثم بداأت )اإ�رائيل( بالبحث 
عن املواد امل�سعة يف �سحراء النقب، وتو�سلت اإىل اكت�ساف 
وقد  الثقيل.  املاء  اإنتاج  ثم   ،1954 عام  فيها  اليورانيوم 
املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  يف  بريز  �سمعون  لعب 
الإ�رائيلية  النووية  القوة  وتطوير  بناء  يف  ب��ارزاً  دوراً 
بالتعاون مع فرن�سا. وقد تعهدت فرن�سا ل� )اإ�رائيل( �راً 
ببناء مفاعل لها مقابل ا�سرتاكها يف العدوان الثالثي على 
بران  فرن�سي�س  الربف�سور  اعرتف  وقد   .1956 عام  م�ر 
 )1970-1951( الفرن�سية  النووية  الطاقة  وكالة  رئي�س 
النووية  الأ����رار  جميع  )لإ�رائيل(  قدمت  فرن�سا  ب��اأن 
احلرب  خالل  املتحدة  الوليات  من  عليها  ح�سلت  التي 
بناء مفاعل دميونا،  �ساعدتها يف  واأنها  الثانية،  العاملية 
)اإ�رائيل(  امتلكت  وق��د   .1962 ع��ام  اخلدمة  دخ��ل  وق��د 
.1966 ع��ام  تفجره  على  وال��ق��درة  ال��ن��ووي  ال�����س��الح 

غ�سب   ،1967 ع��ام  ح��زي��ران  ع���دوان  اأع��ق��اب  ويف 
لرف�سها  )اإ�رائيل(  من  ديغول  �سارل  الفرن�سي  الرئي�س 
�سحن  على  حظراً  ففر�س  احل��رب،  �سن  عدم  يف  م�سورته 
بعدها  النووي  التعاون  فانتقل  )اإ�رائيل(،  اإىل  الأ�سلحة 
الف�سل  نظام  انهيار  قبل  اإفريقيا،  )اإ�رائيل( وجنوب  بني 
ن�رت �سحيفة  وقد  )الأبارتهايد( عام 1994.  العن�ري 
ي�سر  مقاًل   1980/8/14 بتاريخ  الربيطانية  التاميز 
اإفريقيا  ج��ن��وب  ���س��واح��ل  ق��رب  مت  غام�س  تفجر  اإىل 
ال�سطناعية  بالأقمار  واكت�سف   ،1979/9/22 بتاريخ 
اإىل كتاب ن�ره �سحفيان  اأي�سًا  املقال  واأ�سار  الأمريكية. 
فيه  يوؤكدان  بعدنا(،  اأحد  يعي�س  )لن  بعنوان:  اإ�رائيليان 
)اإ�رائيل(  بني  م�سرتك  ن��ووي  اختبار  التفجر  ه��ذا  اأن 
يف  اآخ��ر  تفجر  التفجر  ه��ذا  واأع��ق��ب  اأفريقيا.  وجنوب 
1979/12/16، التقطه القمر الأمريكي )فيال( وناجت عن 
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اإ�صرائيل جتد �صعوبة يف تقدير اإىل اأي حد 
تقرب اإيران من توقيع اتفاق نووي جديد

يهونتان ليس - محلل سياسي 
»هآرتس«، 2022/8/17

تغّر  اإي��ران  اأن  اإ�رائيل  تقدير  •يزداد 
توقيع  اإمكانية  بجدية،  وتفح�س،  دربها 
اتفاق نووي جديد مع الغرب. اإىل جانب هذا 
ال�سيا�سية  القيادة  الآراء يف  تنق�سم  التقدير، 
ت��ق��دُّم مهم يف  ه��و  ه��ل  ي��ج��ري،  م��ا  ب�ساأن 
ي�سر  ل  فقط  معتدل  تقدُّم  اأو  الت�سالت، 
اإىل التو�سل اإىل اتفاق يف امل�ستقبل القريب؟

•يف تقدير م�سوؤولني اإ�رائيليني رفيعي 
اأن الرد الإيراين يف على امل�سودة  امل�ستوى، 
الحت��اد  اأر�سلها  التي  لالتفاق،  النهائية 
الأ�سطوانة"،  "تغير  اإىل  ي�سر  الأوروب��ي، 
طهران  يف  القيادة  ا�ستعداد  اإىل  ويلّمح 
ال��دول  مع  املفاو�سات  ل�ستكمال  حاليًا 
اأكرث  تقديراً  قدمت  اأُخ��رى  م�سادر  الكربى. 
اعتداًل، واّدعت اأن "هناك م�ساراً بداأ ينفتح، 
كانت  ولو  حتى  اتفاق،  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
هذه  ووفق  مرتفعة."  غر  ذلك  احتمالت 
والوليات  اأوروب��ا  اأن  "حقيقة  امل�سادر، 
الت�سالت،  ل�ستئناف  م�ستعدتان  املتحدة 
�سيغة  هي  الأخ��رة  امل�سودة  اأن  تعلنا  ومل 
اأنهما  على  تدل  للنق�س،  قابلة  غر  نهائية 
الإيرانيني. وحقيقة وجود  اإحراج  تريدان  ل 
واأوروب��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  ا�ستعداد 
فر�س  يف  تزيد  املفاو�سات،  ل�ستئناف 
التو�سل اإىل اتفاق يف نهاية الأمر، حتى ولو 
اأن هذه الفر�س ل تبدو كبرة يف اإ�رائيل."
ال����ت����ط����ورات،  ه�����ذه  اأع����ق����اب  •يف 
من  الأخ���رة  الأي���ام  يف  اإ���رائ��ي��ل  خففت 
الإدلء  ع��دم  وق���ررت  العلنية،  مواقفها 
ب��ت�����ري��ح��ات ع��ل��ن��ي��ة ب�����س��اأن ت��داع��ي��ات 
املتحدة. والوليات  اإي��ران  بني  الت�سالت 

خطر  مواجهة  يف  نف�سه  �سي�سع  بالفناء،  يهددنا  من 
م�سابه((، وهذا تلميح مبطن بال�سالح النووي الإ�رائيلي.
كتاب  يف  ورد  ما  اإىل  الإ�سارة  مبكان  الأهمية  ومن 
 ،1995 ع��ام  ال�سادر  ال�سم�س(  حتت  )مكان  نتنياهو 
العربية  ال��دول  متتلك  مل  ))طاملا  نتنياهو:  يقول  حيث 
توؤمن  ال��دول  هذه  ظلت  وطاملا  نووية،  اأ�سلحة  اإي��ران  اأو 
اإىل  ال��ن��ووي  ال�سالح  اإدخ���ال  على  ق��ادرة  اإ�رائيل  ب��اأن 
موانع  ت�سكل  الأم��ور  هذه  �ستبقى  حلظة،  اأية  يف  املنطقة 
زعمه. ح�سب  اإ���رائ��ي��ل((  مهاجمة  ع��ن  لردعها  هامة 
والبيولوجية: الكيميائية  الأ�صلحة  تر�صانة   -
لي�س  )اإ���رائ��ي��ل(  متتلكه  ال��ذي  ال��ن��ووي  ال�سالح  اإن 
)اإ�رائيل(  اإن  بل  املنطقة،  اأم��ن  يهدد  ال��ذي  الوحيد  هو 
بت�سنيعها  وتقوم  دوليًا،  املحرمة  الأ�سلحة  معظم  متتلك 
والبيولوجية،  الكيميائية  الأ�سلحة  مثل  وتطويرها 
وال���ت���ي مت��ت��ل��ك م��ن��ه��ا )اإ����رائ���ي���ل( ك��م��ي��ات ك��ب��رة.
بوكالة  خا�سة  �رية  وثيقة  ك�سفت  الإطار  هذا  ويف 
والتي  )�سي-اأي-اإيه(  الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات 
ن�رت جملة )فورين بولي�سي( الأمريكية مقتطفات منها، 
اأن )اإ�رائيل( متتلك تر�سانة اأ�سلحة كيميائية خا�سة بها، 
واأنها بداأت بت�سنيع هذه الأ�سلحة يف �ستينيات و�سبعينيات 
)ال�سارين(  الأع�ساب  غاز  �سمنها  ومن  املا�سي،  القرن 
قام   ،1993 عام  ويف  كبرة.  كميات  منه  متتلك  وال��ذي 
الأمريكي،  للكونغر�س  التابع  التكنولوجي  التقييم  مكتب 
بخ�سو�س تقييم اأ�سلحة الدمار ال�سامل، بت�سجيل )اإ�رائيل( 
معلنة. غ��ر  الكيميائية  للحرب  ق���درات  لديها  ك��دول��ة 

الكيميائية  وامل����واد  الأ�شلحة  اإن��ت��اج  م�شانع  اأم���ا 
من  ب���دءًا  املحتلة  فل�شطني  مناطق  خمتلف  يف  فتتوزع 
ال�����ش��م��ال اإىل اجل��ن��وب وح��ت��ى اإي����ات وه���ي ك��ال��ت��ايل:
ذات  امل���ن���اط���ق  اأك������ر  وه�����ي  ح���ي���ف���ا/ع���ك���ا:   -
ال���ن�������ش���اط ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي، ح���ي���ث ت���ع���م���ل ���ش��رك��ة 
ح��ي��ف��ا )ك���م���ي���ك���ال���ي���م( و����ش���رك���ة )ف�����ر ق��������ادوم(.

امل�������ش���ان���ع  اأخ������ط������ر  وف����ي����ه����ا  ن����ت����ان����ي����ا:   -
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وخ�����زان�����ات احل������رب ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.

اإن����ت����اج  ف���ي���ه���ا  وي�����رك�����ز  ت����ك����ف����اه:  ب����ت����اح   -
م�����ش��ان��ع )ا���ش��ي��اط��ي��ف��اع( ل��ل��ذخ��ائ��ر ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.
- ح���ول���ون: وف��ي��ه��ا م�����ش��ان��ع ال���غ���ازات ال�����ش��ام��ة.

م���������ش����ان����ع  وف������ي������ه������ا  اأب����������ي����������ب:  ت���������ل   -
ال�����ك�����ل�����ور وغ���������از الأع�������������ش������اب والأم������ن������ي������وم.

امل�����واد  اإن�����ت�����اج  اأ�������ش������دود: وف���ي���ه���ا م�������ش���ان���ع   -
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اخل����ط����رة وامل�������ش���ل���ة ل���اأع�������ش���اب.

تكنولوجي(  )ه����اي  م�����ش��ان��ع  وف��ي��ه��ا  ال��ق��د���س:   -
ل��ل��م��واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ال��ذخ��ائ��ر.

ح����وف����ي����ف:  رام������������ات   – ال���������ش����ب����ع  ب����ئ����ر   -
وف���ي���ه���ا م�������ش���ان���ع )ف���ح���ت���ا����ش���ي���م( ل���غ���از اخل������ردل.
احل�شا�س. )ال��ب��اروم(  غ��از  م�شانع  وفيها  اإي��ات:   -
على  هجومية  ق��درة  ط��ورت  قد  )اإ���رائ��ي��ل(  اأن  كما 
التكنولوجي  التقييم  مكتب  قام  وقد  البيولوجية،  احلرب 
على  كدولة متتلك  )اإ�رائيل(  بت�سجيل  للكونغر�س،  التابع 
وال�سامة،  البيولوجية  للحرب  برناجمًا  الطويل  امل��دى 
)ني�س  يف  البيولوجية(  لالأبحاث  اإ�رائيل  )معهد  ويطور 
البيولوجية. احلرب  اأجل  من  وترياقات  لقاحات  زيون( 
اخلطورة  من  اأن  يت�سح  تقدم  ما  كل  وبعد  وهكذا 
العدو  وت�سنيع  امتالك  جتاه  الدويل  ال�سمت  هذا  مبكان 
املختلفة،  باأنواعها  ال�سامل  الدمار  لأ�سلحة  الإ�رائيلي 
الوليات  الدويل،  الإره��اب  يف  �سندها  وحماية  وبرعاية 
املتحدة  الأمم  اأن  له  يوؤ�سف  ومم��ا  الأمريكية.  املتحدة 
كعادتها �سامتة جتاه اأ�سلحة الدمار ال�سامل الإ�رائيلية، 
هذا  على  والت�سرت  ال�سمت  م�ساألة  يتعدى  هنا  ف��الأم��ر 
ال�سيا�سية.  والف�سيحة  التواطوؤ  نطاق  اإىل  لي�سل  ال�سالح، 

الدفاع  وزير  حتدث  الإي��راين،  الرد  •وبعد 
بني غانت�س مع نظره الأمركي لويد اأو�ستني 
ب�ساأن" احلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات ملنع اإيران 
على  احل�سول  عملية  يف  ق��دم��ًا  امل�سي  م��ن 
�سالح نووي." ومن املفرت�س اأن يقوم رئي�س 
اإيال حولتا يف الأ�سبوع  جمل�س الأمن القومي 
لإجراء  املتحدة  الوليات  اإىل  بزيارة  املقبل 
املخاوف  واأح��د  املو�سوع.  ب�ساأن  حمادثات 
الحتاد  اأن  التقدير  هو  اإ�رائيل  يف  املركزية 
اأحد  حيال  مرونة  اإب��داء  يف  يبحث  الأوروب��ي 
ملفات  اإغ��الق   - لإي��ران  الأ�سا�سية  املطالب 
الدولية  الوكالة  املفتوحة �سدها يف  التحقيق 
للطاقة النووية. واإىل جانب املرونة املحتملة 
اإ�رائيل  يف  يقّدرون  الأوروب���ي،  املوقف  يف 
اليوم اأن هناك فر�سة ل باأ�س بها كي ترتاجع 
قدمتها  التي  التعهدات  عن  املتحدة  الوليات 
قبل ب�سعة اأ�سهر بعدم اإغالق هذه التحقيقات.

الإي��راين؛  بالرد  م�سبقًا  تنباأت  •اإ�رائيل 
وبينما �سعى الحتاد الأوروبي اإىل احل�سول على 
جواب قاطع "نعم اأو ل"، ردت اإيران ب�"نعم 
جولة  اإىل  الأط��راف  جلّر  حماولة  يف  ولكن"، 
اإ�رائيلي  م�سدر  وح��ّذر  اإ�سافية.  حمادثات 
رفيع امل�ستوى من خطوة من هذا النوع عندما 
قال: "تاأمل اإ�رائيل باأّل ت�سمح الدول الكربى 
لالإيرانيني مبوا�سلة املماطلة وت�سييع الوقت، 
اتفاقًا."  يريدون  ل  الإيرانيني  اأن  تدرك  واأن 
الرغم  على  اأن��ه  ك��ان  اإ�رائيل  يف  والتقدير 
وموظفي  اإي��ران  يف  املهني  امل�ستوى  اأن  من 
يف  القومي  الأم��ن  وجمل�س  اخلارجية  وزارة 
بتوقيع  قدمًا  الدفع  اأجل  من  يعملون  طهران 
مل  خامنئي  علي  الأعلى  املر�سد  فاإن  التفاق، 
اخلطوة.  هذه  يعار�س  يزال  ول  موقفه،  يغّر 
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في  التطبيع  للمقاطعة ورفض       
إلى  يرجع  ممتد  تاريخ  العربية  بالدنا 
طرحته  إذ  العشرين،  الــقــرن  بــدايــات 
الوجود  مواجهة  فــي  الوطنية  الــقــوى 
الكيان  مــقــاطــعــة  ــا  أمـ ــاري.  ــعــم االســت
الوطنية  الحركة  فقد طرحته  الصهيوني 
القرن  من  الثالثينات  منذ  الفلسطينية 
العشرين، ووجدت استجابة شعبية في 
أصداؤها  وتــرددت  الفلسطيني  الشارع 
في الشارع الفلسطيني والشارع العربي 
وبعد حرب 1947-1948م تبنت الحكومات 
الموقف  فأصبح  المقاطعة  مبدأ  العربية 
وعلى  سواء.  حد  على  ورسميا  شعبيا 
عقود  خــالل  المتغيرات  كل  من  الرغم 
ظل  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  ــراع  ــص ال
من  نوع  ألي  مانعين  العرب  المثقفون 
تجرأت  التي  القلة  أما  التطبيع.  أنــواع 
على تلك المقاومة كانت تأتي من مواقع 
هامشية أو مصطنعة ولم تفلح كل تلك 
األفكار المزيفة وال االتفاقيات السياسية 
تبعها  ومــا  األمريكية  المساعدات  وال 
بالمفاهيم  التأثير  من  ثقافي  غــزو  من 
 . والنضالي   الثوري  والفكر  الشعبية 
على  المقاومة  المقاطعة  آليات  تبدأ 
العروض  بمقاطعة  الفني  المستوى 
والمهرجانات  السينمائية  أو  المسرحية 
لها  يتبرع  ألفـــالم  الــبــطــاقــات  وشـــراء 
أو  االسرائيلي  الكيان  لصالح  بالمال 
ألنه  إسرائيلية  مؤسسات  رعاية  تحت 
الفنية  الفرق  دعم  أساليب  من  أسلوب 
معها  وتواطؤها  اإلسرائيلية  للجريمة 
المؤتمرات  وبمقاطعة  الــفــن  لصالح 
الــعــالــمــيــة  والــمــنــاســبــات األكــاديــمــيــة 
أو  العربي  الوطن  في  سواء  والثقافية 
غير  أو  مباشر  بشكل  تهدف  الخارج  في 
مباشر بالجمع بين العلماء واألكاديميين 
العلم  أن  بحجة  واالسرائيليين  العرب 
األنشطة  تــلــك  خــاصــة  ــه  ل جنسية  ال 
تهدف  أو  السياسي  الحياد  تدعي  التي 
والعلمي  البحثي  والتطوير  التنمية  إلى 
والوضع الصحي دون أن تدين االحتالل 
فضح  أجــل  من  تعمل  وال  واالضطهاد 
من  كــل  وادانـــة  اإلسرائيلية  الــجــرائــم 
ومقاطعة  الــجــرائــم،  تلك  فــي  يشترك 
بالدول  تباع  التي  الصهيونية  المنتجات 
العربية والغربية بالمنشورات من خالل 
االحتالل  بها  يقوم  التي  الجرائم  عرض 
تتحول  عندما  منتجاته  دعــم  بسبب 
ألسلحة تستخدم في قتل الفلسطينيين، 

 

لبنان  استضافة  فــي  الــحــال  هــو  كما 
األمــريــكــي  للمخرج  سينمائيا  فلما 
بمليون  تبرع  الذي  سبيلبيرغ  ستيفن 
قصفه  أثناء  الصهيوني  للعدوان  دولر 
عالقة  ال  أنه  بحجة   2006 سنة  للبنان 
اإلسرائيلي. العربي  بالصراع  للفيلم 
المساهمة في فضح منطق الزيارات 
الدينية إلى األماكن المقدسة في فلسطين 
الفلسطينيين  أن  حين  فــي  المحتلة 
أنفسهم ممنوعين من الصالة بحرية في 
اإلسرائيلي  ويظهر  األقصى،  المسجد 
في  الرائع  بــدوره  التباهي  بمظهر  هنا 
واستقبال  المقدسة  األمــاكــن  حماية 
راقــيــا.   أخــالقــيــا  اســتــقــبــاال  الحجيج 
ــاب  ــّت ــك مــقــاطــعــة الــمــثــقــفــيــن وال
الكتاب  ومــقــاطــعــة  اإلســرائــيــلــيــيــن، 
اإلسرائيلي في معارض الكتب العربية 
جناح  دخــول  بعدم  وذلــك  والــدولــيــة 
أو  اإلسرائيليين  للناشرين  الوكيل 
شراء كتب منهم أو تلقي أي مطبوعات 
كافة  ومقاطعة  ــا،  ــداي ه أو  مجانية 
إليها  يدعو  التي  واللقاءات  االحتفاالت 
أو يحضر لها الناشرون الصهاينة وأال 
اتفاقات  أي  وكيلهم  مع  أو  معهم  يعقد 
للتوزيع أو النشر المشترك والترجمة، 
والمؤسسات  األحزاب  كافة  تقوم  وأن 
ــادات  ــح والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة وات
والنقابات  التدريس  وهيئات  الطالب 
أعضائها  بــدعــوة  والعمالية  المهنية 
لمقاطعة  الــمــواطــنــيــن  ــا  ــه ــائ وأصــدق
والمتعاملة  الصهيونية  األجــنــحــة 

الصهيوني  العدو  مشاركة  ألن  معها، 
العقل  لتطويع  خطوة  المعارض  في 
الصهيوني  المخطط  ألهـــداف  العربي 
االستعماري وصوال إلى اندماج حضاري 
العبقرية  خــاللــه  مــن  تسيطر  شــامــل 
المنطقة  على  المزعومة  الصهيونية 
الكيان  مقاطعة  إلى  الدعوة  تعد  لم 
تقتصر  التطبيع  ورفـــض  الصهيوني 
بعد  يوما  تتصاعد  ولكنها  العرب،  على 
النقابات  فــي  ــصــارا  ان وتكتسب  ــوم  ي
األجنبية  األكــاديــمــيــة  والــمــؤســســات 
ــة وغــيــرهــا،  ــي ــك ــري ــة واألم ــ ــي ــ األوروب
كبار  من  به  يستهان  ال  عددا  وتستقطب 
يتراجع  أن  المخزي  العالم. ومن  مثقفي 
تختلط  وأن  الــعــرب  المثقفين  بعض 
فيه  أصبحت  ــت  وق فــي  األمـــور  عليهم 
ضمير  ذي  لكل  تماما  واضحة  القضية 
المقاطعات  عربي وغير عربي. من تلك 
حركة  BDSوهـــي  حركة  مثال  نذكر 
استنكار  ــداءات  ــ ن إطـــالق  على  تعمل 
تطلق  كما  اإلسرائيلي  العربي  للتطبيع 
لمناهضة  شعبية  وحــمــالت  مــبــادرات 
ــارات  ــع وش عــنــاويــن  تــحــت  التطبيع 
وأكاديمية  اقتصادية وشبابية ونسوية 
على  مناصرين  حشد  على  تعمل  كما 
للحد  والشعبي  المؤسساتي  المستوى 
التطبيع  ممارسات  وفضح  التطبيع  من 
المجاالت  بكافة  الحركة  اهتمت  ــد  وق
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
والرياضية  والثقافية  واألكــاديــمــيــة 
. اإلنجازات  من  الكثير  وغيرها وحققت 

وتكريس  المقاوم  المجتمع  بناء 
وتعريف  وتحصينها  المقاومة  ثقافة 
الناعمة  التطبيع  ــواع  ــأن ب الجماهير 
كــالــتــطــبــيــع اإلعـــالمـــي والــســيــاســي 
كافة  واشــراك  والثقافي،  واالقتصادي 
في  الــعــربــي  المجتمع  ــي  ف الــشــرائــح 
مقاومة التطبيع مثل الشباب والمثقفين 
ــال الــديــن  ــ ــجــار ورج ــت والــفــنــانــيــن وال
والعلماء والطالب وتنسيق الجهود بين 
اللجان والقوى التي تهمها قضية مقاومة 
التطبيع، واالهتمام بفعالية دور المرأة 
في هذه الحركة وابتداع أساليب تساعدها 
مخاطر  مــن  ــا  ــه أســرت تحصين  عــلــى 
للتطبيع. مضاد  وعي  وبناء  التطبيع 
للدراسات  مــراكــز  إلنــشــاء  الــدعــوة 
وحصر  التطبيع  لمواجهة  والبحوث 
المفردات والكلمات المتسللة إلى االعالم 
والوعي ومقاومتها وإيجاد مفردات بديلة 
تعبر عن مقاومة التطبيع، ورفض إعادة 
مع  لتنسجم  وتغيرها  المناهج  تكيف 
األفكار التي يروج لها المخطط الصهيوني 
وانتهاء  السالم  بفترة  العدو  يدعوه  وما 
الدينية  الــمــصــادر  وتنقية  ــحــروب،  ال
التوراتيات  من  والمسيحية  اإلسالمية 
والتلمودية  اإلسرائيلية  والــمــرويــات 
  . بذلك  لالهتمام  المختصين  ودعـــوة 
داعمة  الكترونية  فــرق  انــشــاء    
العربية  وللقضايا  الفلسطينية  للقضية 
العادلة لتكون كنانة المواجهة الرئيسية 
حقيقة  لفضح  الناعمة  القوة  عصر  في 
وانشاء منصات  الصهيوني،  الكيان  هذا 
لفضح  مختلفة  بلغات  متعددة  رقمية 
ــراز  ــ وإب الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  حقيقة 
التواصل  وسائل  عبر  الممارس  الكذب 
التي  ــمــؤامــرات  ال االجــتــمــاعــي وكــشــف 
يقودها ضد األمة ، واعداد حمالت مركزة 
عروض  واعــداد  التطبيع،  مكافحة  في 
التطبيع  معنى  تشمل   Bowerpoint
الخفية  أدواتــه  من  وتحذر  وخطورته 
وتوزيع  االلكترونية  الشبكة  عبر  وبثها 
دليل مكافحة التطبيع على نطاق واسع.
بكسر  والمثقفين  الكتاب  بعض  قام 
منها  مواقفهم  بسبب  إســرائــيــل  عــزلــة 
أو  مؤسساتها  مع  التواصل  وقبولهم 
من  بها  الخاصة  الفعاليات  منظموا 
هؤالء المثقفين والكتاب والفنانين نذكر:
علي سالم: كاتب ومسرحي مصري 
أعلن عام 1993 انه يفكر بزيارة فلسطين 
يجيب  كتاب  لتأليف  بسيارته  المحتلة 

د.نجالء الخضراء

ثقافة

التطبيع الثقايف يك�صر عزلة ال�صهيونية
تاريخ  ي�صرب  ــح  ــ الأرج وهــ�  رمبــا 
عــمــق  ــي"” يف  ــ ــب ــ ــذه ــ ال ــار  ــ ــي ــ ــل ــ “"امل
تخّل�صت  التي  ال�صتعمارية  النزاعات 
ال�صكان  احلــمــر،  الــهــنــ�د  قــبــائــل  مــن 
ت�صفية  وكــذلــك  لأمــريــكــا،  الأ�ــصــلــيــني 
وغريها  ا�صرتاليا،  يف  الأر�ــس  اأ�صحاب 
اجلي��س  اأيـــدي  على  الــعــامل  قـــارات  يف 
الغازية، وهنا ميكن الق�ل: باأّنها و�صعت 
فيما  العاملية،  املا�ص�نية  لفكر  الأ�صا�س 
رفاهية  اأجـــل  مــن  الب�صر  بقتل  يت�صل 
“"املــلــيــار الـــذهـــبـــي،"” عــرب تــ�ّحــد 
الفكرة  اإجرامية، على حتقيق  منظمات 
م�صروعة  غري  كانت  واإن  ال��صائل،  بكل 
 1٩٩2 عام  ففي  اأي�صًا.  اإجرامية  بل  ل 
يف  وتناق�صت  العظمى  ــدول  ال اجتمعت 
اإىل  ل�ا  وت��صّ العاملي  الــتــ�ازن  م��ص�ع 
الأر�س  "اأّن  تق�ل:  التي  النظرية،  هذه 
الب�صر،  كـــرثة  ب�صبب  تــ�ازنــهــا  فــقــدت 
عددهم  تقليل  غــري  حــل  يــ�جــد  ل  لــذا 
اأجـــدادهـــم". فــعــل  كــمــا  اإبــادتــهــم  اأو 
الذهبي"  "املليار  نظرية  وج�هر   
هي اأّن م�ارد الأر�س ل ت�صتطيع اأن تلبي 
الب�صر  من  ن�صمة  مليار  �ص�ى  حاجات 
ليعي�ص�ا مب�صت�ى دخل مناظر ملا ه� عليه 
يجب  وبالتايل  الغنية،  الدول  يف  احلال 
اأ�صل /7  مليار/ �صخ�س من  اإبــادة /6 
مليار فقط. املتبقي  ليك�ن عدد  مليار/ 
اأن  ي�صتحق  الــذي  املليار  وبالطبع 
نظرية  تن�س  كما  ــس  الأر�ـ على  يعي�س 
اجلن�س  هــم  الــذهــبــي"”  “"املــلــيــار 
واجلن�س  واأمريكا،  ــا  اأوروب من  الأبي�س 
الثالثة  الطبقة  هم  اإبادتهم  يجب  الذي 
يف  والأفــارقــة  العرب  مثل  املجتمع  من 
راأيهم، لكن ك�صنجر يق�ل: "نحن الي�م 
الذهبي"  "املليار  ع�صر  يف  نعي�س 
 6 قــتــل  اإىل  نــحــتــاج  ل  ولكننا  بالفعل 
ــارات بــل نــحــر�ــس عــلــى اإبــقــائــهــم  ــي ــل م
متخّلفني ولكننا ن�صتح�ذ على ثرواتهم".

الع�صرية  يف  تفعيلها  �صيتم  اخلطة 
قبلها،  اأو  ــة  ــي ــف الأل ــذه  هـ مــن  الــثــالــثــة 
 ،2025 اإىل   2020 بـــحـــدود  ــنــي  ــع ي
ــس  ــرا�ـ ــة والأمـ ــئـ مــن خـــال نــ�ــصــر الأوبـ
اأوروبــيــة  ولي�س  عاملية  حـــروب  واإقــامــة 
والثانية. الأوىل  يف  ح�صل  كما  فقط 
اأّن  بب�صاطة  تعني  الأفـــكـــار،  هــذه 
فقط  الب�صر  مــن  واحـــدًا  مليارًا  هناك 
اأّمــا  وينتج،  ي�صتهلك  العي�س،  لــه  يحّق 
احلياة  دورة  يف  لهم  مكان  فا  الباقي 
املليار  هذا  فــاإّن  وبالطبع  الأر�ــس،  على 
هــ� مــكــان الـــ�ليـــات املــتــحــدة واأوروبــــا 
املحظ�ظة  الــنــخــب  وبــعــ�ــس  ــان  ــاب ــي وال

جماعة  )اأي  الثالث  العامل  يف  والعميلة 
ــا�ـــس(. ــالأملـ ــة بـ ــع ــصّ ــر� ــس امل ــ� ــي ــراح امل

منذ  ــغـــرب  الـ اأ�ـــصـــلـــ�ب  ــغــرّي  ــت ي مل 
ي�ا�صل�ن  الــيــ�م  فــاإّنــهــم  ــذا  ولـ قـــرون، 
ويدو�ص�ن  العامل،  �صروطهم على  اإماء 
ال�صيا�صية  احلـــقـــ�ق  عــلــى  بــفــظــاظــة 
والإن�صانية والقت�صادية للدول النامية، 
عن  كــاذبــة  بكلمات  اأفعالهم  ويغّط�ن 
ــان،  ــ�ــص الــنــ�ــصــال مــن اأجـــل حــقــ�ق الإن
هم  فيما  والــدميــ�قــراطــيــة،  ــة  واحلــري
"املليار  عــقــيــدة  يــطــّبــقــ�ن  الــ�اقــع  يف 
الـــذهـــبـــي".. ومـــن بــعــ�ــس ولــيــ�ــس كل 
ممار�صات هذا املليار املخادع والكاذب:

عــلــى  ــة  ــع ــطــن ــ�ــص امل احلــــــــروب   -
طائفي. اأو  ديــنــي  اأو  اإقليمي  اأ�ــصــا�ــس 
القت�صادية  ال��صائل  -ا�صتخدام 
املــبــا�ــصــرة عــرب ا�ــصــرتاط املــ�ــصــاعــدات 
الدول  يف  الن�صل  بتحديد  القت�صادية 
للم�صاعدات. املحتاجة  والدول  الفقرية 

-ال��صائل القت�صادية غري املبا�صرة 
الثالث  الــعــامل  اقــتــ�ــصــاديــات  بتح�يل 
باجتاه الليربالية واقت�صاد ال�ص�ق احلر، 
مّما ي�ؤدي اإىل تخفي�س م�صت�ى املعي�صة، 
ما  املحتمل  العمر  و�صطي  وتخفي�س 
ال�صكان. عــدد  يف  انخفا�س  عنه  نتج 

ــر عــــرب نــ�ــصــر  ــصـ ــا�ـ ــبـ ــل املـ ــ ــت ــ ــق ــ -ال
على  والت�صجيع  والأمـــرا�ـــس  الأوبـــئـــة 
املــثــلــيــة، وتــعــقــيــم الـــرجـــال والــنــ�ــصــاء.

العق�بات  فر�س  جتاوزنا  اإذا  هذا 
اأوىل  ــة  درجــ اإىل  الــ�ــصــعــ�ب  وتــقــ�ــصــيــم 
التحالفات  واإىل حماولت ك�صر  وثانية، 
اإيــران  وبــني  وال�صني،  رو�صيا  بني  كما 
ــي تــقــاوم  ــت ــدول ال ــ ــة وكـــافـــة الـ ــ�ري ــص و�
�صيا�صات اأمريكا وحلفاءها الأوروبيني..

الرئا�صة  مر�صح  لروت  لندن  يق�ل 
خطبه:  اأحــدث  يف  املن�صحب  الأمريكي 
مناطق  اإخ�صاع  لي�س  ه�  هدفنا  اإّن   "

على  يبقى  لكي  الب�صر  من  مليارات  �صتة 
ي�صهل حكمه  واحد فقط،   مليار  الأر�ــس 
املــ�حــدة. العاملية  احلك�مة  طريق  عــن 

اأن  نق�ل  عندما  اأبـــدًا  نبالغ  ل  نحن 
املقاومة،  اأو  الفناء  خيار  اأمــام  الب�صرية 
ــراق  ــع وال فل�صطني  يف  يــجــري  ــا  م واإّن 
ــامل  ــع ــ�ــصــني وال واملــنــطــقــة الــعــربــيــة وال
ميار�صها  انحرافات  جمّرد  لي�س  باأكمله، 
ــاذ مــهــ�و�ــس بــالــقــتــل والــتــدمــري، بل  ــص �
ل�صيا�صة  دقيق  تنفيذ  هــ�  يجري  مــا  اإّن 
متار�س  واأ�صبحت  ومعلنة  ر�صمية  اإبــادة 
�ص�ى  حل  ول  اأقنعة،  اأو  تزويق  غري  من 
ل  الــعــدو  هــذا  لأّن  ال�صاملة،  املــقــاومــة 
يح�صر  مل  فه�  ال�صاح،  لغة  �ص�ى  يفهم 
وكروز  وتــ�م  و�ص�اريخ  ال�صبح  بطائرات 
ويناق�س!! يحاور  كي  الإبــرامــز  ودبابات 

نحن  اأين  تقّدم  ما  كل  من  يهّمنا  ما 
ــزداد   ــذي تـ ــ ــذا الــعــامل ال الــعــرب مــن هـ
متى  واإىل  ات�صاعًا،  وبينه  بيننا  الــهــّ�ة 
لهذا  خا�صعة  املنطقة  هذه  �صع�ب  تبقى 
التهمي�س الذي ميار�صه "املليار الذهبي" 
وباعتماده  والتكن�ل�جي،  العلمي  بتقّدمه 
والع�صكري؟ ال�صيا�صي  ال�صتبداد  على 

ــا يــدعــ�  ــال، ثـــمـــة مــ ــ ــة حــ ــ ــ عـــلـــى اأّيـ
الرئي�س  يــقــ�ل  عــنــدمــا  الـــتـــفـــاوؤل،  اإىل 
مرحلة  يــدخــل  الــعــامل  تــاريــخ  اأّن  بــ�تــني 
ــدول  ــ جـــديـــدة، حــيــث ميــكــن جلــمــيــع ال
من�  اإمــكــانــات  بــاإظــهــار  وحــدهــا  الغربية 
الث�ري  التح�ل  "بات  واأ�ــصــاف:  عالية، 
حقبة  واأّن  مــتــزايــدة،  اأر�ــصــيــة  يكت�صب 
بالت�صّكل  اآخــذة  العامل  تاريخ  يف  جديدة 
والعاملي". الــ�طــنــي  ال�صعيدين  على 

جميع  اإزالـــة  بــل  مل�صتعمرات،  �صيا�صية 
النهب  طــريــق  يف  تقف  الــتــي  املــعــ�قــات 
لي�صت فتح  نيتنا  اإّن  للك�كب ككل،  احلر 
ــة كل  ــ اإزال ــدة، بــل حتقيق  ــس جــدي اأرا�ــ
عدد  وتقلي�س  الق�مية  ال�صيادة  بقايا 
من  ــل  اأق اإىل  الب�صر  مــن  الــعــامل  �صكان 
والعراق  اأفغان�صتان  يف  هدفنا  مليار، 
على �صبيل املثال ه� لي�س ال�صيطرة على 
هذين البلدين، بل اإزالة ا�صم ق�مية عن 
املدّمرة". الف��صى  ق�ى  اإطاق  طريق 
الــ�ليــات املتحدة حتــاول  نــرى  لــذا 
على  ال�صيا�صية  الأنــظــمــة  جميع  هــدم 
ــة قــ�تــهــا  ــ ــام ــ ــح اإق ــال ــ�ــص ــة، ل ــطـ ــريـ اخلـ
ــرى  ــ ــربى، ونــــحــــن نــــاحــــظ ونـ ــ ــ ــك ــ ــ ال
لاأ�صلحة  امل�صب�قة  غري  ال�صتخدامات 
)الــكــهــرومــغــنــاطــيــ�ــصــيــة(، حــيــث اأعــلــن 
ــاع، هــذا  ــ ــدف ــ ــًا وزيـــــر ال ــي ــم ــص عــنــهــا ر�
القاتلة  الأوبـــئـــة  ن�صر  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 
الُكربى،  ــة  الأدوي �صركات  عرب  امل�جهة 
وباأ�صلحة  العاملية،  ال�صحة  ومنظمة 
الت�ص�نامي  �صنع  على  الــقــادرة  املــنــاخ 
ــزلزل املـــدّمـــرة، بــهــدف حمــ� كل  ــ ــ وال
باهلل  الإميـــان  على  والق�صاء  ــان،  ــ الأدي
ن�صبة هذه  الأر�ـــس، عرب  وجــه  على  من 
يي�صر  مّمـــا  ــلــرب،  ل ال�صنيعة  الأفـــعـــال 
انف�صال الإن�صان عن العتقاد برب�بيته.

خـــــال�ـــــســـــة الــــــقــــــول: 
نرى بالنتيجة اأّن خمطط املا�ص�نية 
الــعــاملــيــة قــائــم عــلــى افــتــعــال احلـــروب 
والدينية،  الطائفية  والنزاعات  العاملية 
داخــل  امل�صّنعة  القاتلة  الأوبــئــة  ون�صر 
الأمريكية  للمخابرات  تابعة  معامل 
التاعب  ا�صلحة  وا�صتخدام  والغربية، 
ــة  ــي ــاخ وقــ�ــصــف الــقــ�ــصــرة الأر�ــص ــاملــن ب
ــادة  ــ اإب يــهــدف  مـــدّمـــر،  زلــــزال  ل�صنع 

)املليار الذهبي(
عارف اآلغا / كاتب وباحثفكرة ا�صتعمارية وعن�صرية واإجرامية
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الشاعر/ محمود حامد
    ياأخذ احل�ار �صكل الهّم وال�صعر واملكا�صفة 
املعا�صر،  الفل�صطيني  ال�صعر  م��ص�عة  يف 
اأ�صافها  التي  والقيمة  ال�صعر،  هــذا  وماهّية 
دائمًا،  يحدث  ما  هذا  الراهن،  العربي  لل�صعر 
وال�صحفيني  الــكــّتــاب  احتــاد  يف  عليه  ون�صّر 
الفل�صطينيني  –فرع �ص�رية، حيث قراءة ملف 
للذاكرة  يعيد  الــدوام  على  الفل�صطيني  ال�صعر 
وم�اكبته  وتط�راته،  ال�صعر  ذلك  ومعيار  قيمة 
من  الأوىل  للك�كبة  وا�صتذكارًا  املعا�س  للراهن 
ال�صعراء، وما تتابع من تلك الك�كبات، وكذلك 
فل�صطني  �صعراء  مــن  لــاأجــيــال  وذكـــرى  وفـــاًء 
الي�مية  الــتــطــ�رات  على  ووقــ�فــًا  املتعاقبني، 
والتي  الفل�صطيني  ال�صعر  لقاطرة  املتاحقة 
من  الكثري  التاريخي  �صياق جمراها  غرّيت يف 
واحلتّمي  املنطق  ه�  وهذا  وال�ّصكك،  املحّطات 
ذلك  باجتاه  �صع�دًا  القاطرة  بتلك  لل��ص�ل 
ال�صعر  قــاطــرات  اإلــيــه  تتّجه  والــتــي  املــلــكــ�ت، 
املتعّدد  ال�صا�صع  الــكــ�ين  الف�صاء  عــرب  كافة 
ال�ّصكك وامل�صالك عرب جهات ومفارق حتدد يف 
النهاية امل�صلك ال�صعري لكل �صّكة وقاطرة تبداأ 
وتنتهي بفل�صطني ال�طن واجلرح والهّم الي�مي 
احلزينة  لي�مياتنا  املــرافــق  وال�صعر  ــ�ؤرق  ــ امل
املــكــّ�ن  هــي  ــرًا  واآخــ اأوًل  وفل�صطني  املـــ�ؤرقـــة.. 
بل  فقط،  الفل�صطيني  لل�صعر  لي�س  اجل�هرّي 
املعا�صر  العربي  لل�صعر  الأ�صا�صي  احلامل  هي 
مبجمله وكين�نته الراهنة، اإىل جانب املك�نات 
واخل�صائ�س الأخرى املتعّلقة مب��ص�عة ال�صعر 
والت�صكيلي  والتقني  الفني  اإطــارهــا  عرب  ككل 
يربز  والتي  املختلفة  الأبــعــاد  عرب  والــ�جــداين 
ومتّيزه  و�ص�ته  بخ�صائ�صه  �صاعر  كــل  فيها 
ال�ا�صعة  الت�صكيلة  اأو  الت�صكيل،  ــار  اإطــ يف 
الــراهــن. �صعرنا  منظ�مة  يف  كافة  لاأ�صماء 

غالبًا ما كان ينح� ال�صعر الفل�صطيني نح� 
الرتكيز على ال�ص�رة ال�صعرية اأكرث من الرتكيز 
على امل��ص�ع، وهذا ُيعطي  انطباعًا بل اأكرث من 
انطباع، اإّنه يق�دنا اإىل ال�هم والظن باأّن الن�س 
من  �صاعرية  الأكرث  الن�ّس  ه�  ت�ص�يرًا  الأكرث 
املعا�صر  الفل�صطيني  فال�صعر  اأخـــرى،  ناحية 
عرب  خالهما  مــن  حتــّرك  وهــّمــًا  ق�صيًة  حمل 
حمطاته املتعاقبة، ولّكنه مل يغفل من جهة ثانية 
مناحي احلياة الأخــرى،  فكما ه� اأدب التزام 
اإن�صاين  ودفــق  حياة  اأدب  اأي�صًا  فه�  وق�صية 
ن�صيج  يف  واأطيافه  م�اقعه  �صكل  وهكذا  رائــع، 
ه�  بالأ�صا�س  لأّنــه  والإن�صاين،  العربي  ال�صعر 
قيمة وفعل يف دائرة ال�صعر واحلياة واأ�صا�صياته 
الــدعــامــات  كتلة  جــانــب  اإىل  قــائــمــة  ــة  دعــام
الراهن. ال�صعر  واأ�صا�صيات  لفل�صفة  املك�نة 

البدايات  الفل�صطيني يف  �صعرنا  كان  واإذا 
التي  واملعاناة  املخيم  م��ص�عة  على  رّكــز  قد 
الثامن  نكبة  بعد  الفل�صطيني  �صعبنا  عا�صها 
ــا انــتــقــل نقلته  والأربـــعـــني، فـــاإّنـــه �ــصــرعــان م
لي�صبح  ق�صرية  زمنية  حقبة  خال  ال�صا�صعة 
اأ�صا�صياته  حفر  وحمــّر�ــصــًا  تب�صريّيًا،  �صعرًا 
الأوىل،  احلقب  �صعراء  املتعاقبة  وامــتــداداتــه 
طبع  ا�صتطاع  مــن  ال�صعراء  مــن  بعدها،  ومــا 
ومنهم  الأول،  ال�صعري  تكّ�نه  مع  جمم�عاته 
ين�صر ق�صائده يف ال�صحف واملجات  من ظل 
مادي،  ل��صع  رمّبــا  خمتلفة،  لظروف  العربية 
ــة.. ــرب ــغ وال الـــدائـــم  الـــرتحـــال  ملــ��ــصــ�عــة  اأو 

االلتزام.. وال�صعر الفل�صطيني املعا�صر

 ولكن جميع �صعراء فل�صطني اجتهدوا اأن 
يك�ن�ا يف مقام القيمة الأوىل �صعرًا ومقاومة.
يف احلقبة الأوىل تربز اأ�صماء �صعراء فل�صطني 
الأول: عبد الرحيم حمم�د، واإبراهيم ط�قان، 
والكرمي اأب� �صلمى، وي��صف اخلطيب، وح�صن 
ــارون ها�صم  ــدوى طــ�قــان، وهــ الــبــحــريي، وفـ
باأ�صماء  التالية  املــراحــل  ــ�الــت  وت الــر�ــصــيــد، 
ال�صتينات  مرحلة  وت�صّكل  ومبدعيها،  �صعرائها 
اأبــرزت  الفرتة  هذه  والأخطر،  الأهــّم  املرحلة 
التحّرر  حركة  واكب�ا  الذين  �صعرائها  اأ�صماء 
حممد  الكلمة،كال�صاعر  خندق  �صمن  العربية 
غــادرونــا  غائبني  و�صعراء  اخلــ�ــصــراء،  طــارق 
ب�هجها  اإبداعاتهم  وبقيت  باأ�صمائهم  مبكرًا 
بغذائيات  ال�طن  وحــ�ل  ح�لنا  حتــ�م  ــدي  الأب
ــد ح�صني،  ــص الــ�ــصــعــراء: را� مــ�جــعــة، ومــنــهــم 
وكذلك  اأحــمــد،  اأبــ�  وح�صن  النا�صر،  ــازي  وغ
ال�صتينات،  جيل  من  العتيلي  حكمت  ال�صاعر 
دار  عن   1٩65 عــام  الأوىل  جمم�عته  اأ�ــصــدر 
ت�يف  بحر"،  "يا  بعن�ان  البريوتية  الآداب 
واآخــر  باأمريكا  اأجنل��س  ل��س  يف   2005 عــام 
ــ�دة ل�صعراء  ــ�ــس، وعـ املــغــادريــن حمــمــ�د دروي
نثبت  فاإّننا  مراحل،  من  تلتها  وما  ال�صتينات 
هنا ما ر�صدناه خال املراحل كافة فاإمكانيات 
ما  ال�صعري  الت�ثيق  ت�صجل يف هذا  اأن  حاولت 
اأ�صماء مبدعينا،  ال�ق�ف عليه من  ا�صتطاعت 
يف  الفل�صطيني  ال�صعر  درا�صتي:  يف  �صريد  وما 
�ص�رية. يف  الفل�صطيني�ن  ال�صعراء  ال�صتات، 

فل�صطني،  �ــصــعــراء  مــن  كــافــة  ــاء  ــم ــص الأ�
و�صعرهم  حياتهم  قــّدمــ�ا  الــعــرب  و�صعرائنا 
هي  وهــا  والق�صية  ال�طن  فل�صطني  �صبيل  يف 
الأ�صماء تت�اىل بغنائيتها وت�هجها عرب فردو�س 
عبد  هــ�اري،  �صالح  عيد،  ف�از  البهّي:  ال�صعر 
برهان  املنا�صرة،  الدين  عز  غنيم،  الرحمن 
الدين العب��صي اأحد �صعرائنا الذين عا�ص�ا يف 
العراق، وليد �صيف، را�صي �صدوق وعادل اأديب 
قــدمــ�ا جتربتهم  الــذيــن  ورا�ــصــد عي�صى  اآغـــا، 
وناجي  الــريــا�ــس،  يف  مــعــًا  وع�صنا  ال�صعرية 
الــديــن عبد  الــربغــ�ثــي، حمــي  ُمــريــد  عل��س، 
الرحمن، وحمي الدين احلاج عي�صى، خالد اأب� 
�صّكل  والــذي  الرحيم  عبد  الكرمي  عبد  خالد، 
رابطة  ال�صتينات  يف  ال�صعراء  مــن  جمم�عة 
وقد  حامد  وحمــمــ�د  دم�صق،  يف  الأدب  رواد 
عهد  على  وبقيت  وال�صع�دية  للجزائر  �صافرت 
عدت  حتى  �ص�رية  خــارج  عامًا   /23/ ال�صعر 
لها عام 1٩8٩م، والتقيت عرب خندقها املتقّدم 
واملقاومة،  ال�صعر  ــاق  رف مــع  ومقاومة  �صعرًا 

حّتى  بــل  ويــتــ�اجــد،  يــكــ�ن  حيث  الفل�صطيني 
والثقايف  والق�مي  ال�طني  الفعل  م�صت�ى  على 
الكّتاب  املقاوم من احتاد  البلد  اأرجاء هذا  يف 
اإىل  �ص�رية  فــرع  الفل�صطينيني  وال�صحفيني 
احتاد الكتاب العرب وفروعه املنت�صرة يف اأنحاء 
القطر، وحتى تلك امل�اقع العربية التي ترافقنا 
خندقًا و�صعرًا ومقاومة حيث يربز ال�ص�ؤال املهم 
املعا�صر  الفل�صطيني  ال�صعر  ميّثل  ماذا  الآتــي: 
�صعرنا  �صم�لية  اإطار  يف  واأهمية  وم�قعًا  قيمًة 
العربي احلديث!!؟ ونحن اإذ نطرح هذا ال�ص�ؤال 
الأهّم، ميّثل  ال�صتنتاج  نقف عند  فاإّننا  املهم، 
للق�صية  احلّية  وال�ثيقة  الــديــ�ان/الــتــاريــخ.. 
الق�مي  الــ�اقــع  �صعيد  على  بل  الفل�صطينية، 
ووثيقة  تاريخًا،  ي�صّكل  اأي  ال�صامل،  العربي 
ميّثل  وكذلك  ال�صعري،  الن�ّس  ب�ا�صطة  ولكن 
جزءًا مهّمًا يف �صجرة ال�صعر العربي املعا�صر، 
عرب  ال�صا�صعة  رحابته  على  الإن�صاين  وال�صعر 
هناك  رمّبــا  والّرحيب..  ال�ا�صع  الك�ن  اأرجــاء 
ال�صعري  الــنــ�ــس  ــ�ل  و�ــص يف  تــتــمــّثــل  م�صكلة 
ق�صيدة  تبث  اأن  النادر  فمن  واملتلق،  للم�صتمع 
ال�صاعر  و�ــصــ�ت  بامل��صيقى،  مــقــرتنــة  ــا..  مـ
هناك  الــتــلــفــزيــ�ن!!  اأو  الإذاعــــة،  عــرب  نف�صه 
غائب  ال�صكل  هذا  اإّن  نقل:  مل  اإن  ا�صتثناءات، 
اجلمه�ر:  اإىل  الن�س  فم�صلك  وبالتايل  كّليًا، 
اإّما اأن يتم يف ندوة حم�ص�رة، اأو يتم من�ص�رًا 
جدًا..  �صيقة  احلالتني  يف  وامل�صاحة  بالكتابة، 
ــرى،  اأخ ناحية  ومــن  ناحية،  مــن  هــذا  ــدًا..  جـ
الن�س!!! }فل�صطنة{  من  للخروج  جمال  فا 

فقد  كــمــثــل..  ــس  ــ� دروي ملحم�د  بالن�صبة 
)اليه�دي(  الآخر  مع  ح�ارّية  مرحلة  يف  دخل 
بحّق  الإقناع  فيها  يحاول  اأو�صل�،  خلفية  على 
حق�قهم!!؟ من  جزء  انتزاع  يف  الفل�صطينيني 

مكّمل  الفل�صطيني  فال�صعر  ــامــًا..  وخــت
لــبــعــ�ــس ومــتــكــامــل يف تــعــاقــبــاتــه احلــقــبــيــة، 
يــتــكــّلــم يف  اأو اخلــــارج  الـــداخـــل  فــالــّنــ�ــس يف 
يخت�س  فيما  واأيــ�ــصــًا  فل�صطني،  عــن  النهاية 
امل�صت�ى  على  وحتى  العربي،  ال�صعري  بالن�ّس 
معاجلة  اأّن  نــدرك  اأن  علينا  ولكن  الــكــ�ين... 
من  داخلية  معاجلة  هي  الفل�صطيني  الن�س 
عمق احلدث، وعرب الي�ميات املذهلة الكثرية، 
خارجية  معاجلة  �صمن  هــ�  العربي  والن�س 
ال�صعر  فن�صيج  هذا  ومع  نــادرة،  حــالت  يف  اإّل 
الفل�صطيني،  لل�صعر  الأهم  احلامل  ه�  العربي 
وفل�صطني،  لل�صعر  التاريخي  احلا�صن  وهــ� 
ــفــعــل الــ�طــنــي بــ�ــصــمــ�لــيــة حـــّيـــة  ورائـــعـــة. وال

وق�صية،  ــًا،  وطــن هــنــا..  فل�صطني  وتـــربز 
واملبدع�ن  م�صرتكًا،  م�صريّيًا  وانتماء  وه�ّية، 
املتعّددة  اجتاهاتهم  وعــرب  كافة  باأطيافهم 
لاأجيال.. ورائعًا  حّيًا  �صعرًا  قدم�ا  واملتن�عة 
ال��صع  مع  العذبة،  الك�رالية  املغناة  تلك 
وكل  �ص�ت،  لكل  الُفرادية  القيمة  العتبار  يف 
املكانة  وقيمة  واأبــدع،  وغّنى  قــّدم،  مبا  �صاعر 
التي يحملها فل�صطينيًا، وعربيًا، واإن�صانيًا عرب 
متامًا  لاأعايل  ي�صعد  والــذي  ال�صعر،  ملك�ت 
كرتانيم النايات احلزينة امل�جعة والتي ت�صعد 
ت�صل  حتى  وارتــقــاًء،  ون�ص�ًة  غبطًة،  بـــالأرواح 
والغياب.. والــذوبــان  ال�جد  اأقا�صي  اإىل  بها 

وم�صطفى  كتمت�،  عمر  اأي�صًا  الأ�صماء  ومــن 
اأ�ــصــتــاذًا  وعمل  الــعــراق  يف  عا�س  الــذي  خالد 
وجمم�عة  الأ�ــصــمــر،  وفـــ�زي  بــغــداد،  بجامعة 
حلب: حمم�د علي ال�صعيد، ع�صام تر�صحاين، 
ي��صف طاف�س، نظيم اأب� ح�صان، وظهرت اأثناء 
ذلك اأ�صماء �صعرائنا داخل ال�طن املحتل، من 
اخلطيب  لي��صف  املحتل  ال�طن  ديــ�ان  خال 
املحتلة  الأر�ــس  ب�صعراء  بالتعريف  قام  والــذي 
�صميح  دروي�س،  حمم�د  ح�صني،  را�صد  اآنــذاك: 
املحتلة  الأر�ـــس  ومــن  ــاد،  زيـ ت�فيق  القا�صم، 
ظهرت بعد ذلك اأ�صماء مثل: �صليمان دغم�س، 
حقبة  ــرة  دائـ واكــتــمــال  �صالح،  النا�صر  عبد 
املبدعني:  بــاأ�ــصــمــاء  وال�صبعينات  ال�صتينات 
اأحمد دحب�ر، ا�صماعيل �صتات، حمم�د مفلح، 
�صقريق،  طلعت  زقطان،  غ�صان  مفلح،  اأحمد 
اأبــدًا  نن�صى  ولن  را�صد،  كرمي  النح�ي،  ناظم 
ومعني  نا�صر،  كمال  ال�صهيد  فل�صطني  �صاعر 
املبدعني،  �صعرائنا  من  ك�كبة  تلك  ب�صي�ص�، 
الائق  مكانها  و�صتاأخذ  حُت�صى،  ل  والأ�صماء 
فل�صطني  ل�صعراء  املتتابعة  الــدرا�ــصــات  عــرب 
العظيم. ومرياثها  احلــّي،  ن�صيجها  هم  الذين 
هناك فكرة تق�ل: اإّن ال�صاعر الفل�صطيني 
ملحمي  ن�ّس  لإنتاج  والــروؤيــة  القدرة  ميلك  ل 
كن�ص��س خليل حاوي مثًا، اإّن طبيعة الأحداث 
و�صخ�نتها وتفا�صيلها، واأرق املخيمات واملنايف، 
الازم  ال�قت  تقتل  كانت  العا�صفة  والي�ميات 
يتطّلب  احلدث  كان  ملحمية،  ن�ص��س  لكتابة 
املــ�جــعــة حّد  ــة  ــ ــاّدة الأرق ــ الــكــتــابــات احل تلك 
ال�صعر امللحمي  واإذا كان  النزيف والنفجار... 
فال�صعر  والنه�صة،  املعاناة  م�صاألة  تناول  قد 
اجلــزئــيــات  عــلــى  من�صّبًا  بــقــي  الفل�صطيني 
حتى  امل�ؤرقة،  اجلارحة  والي�ميات  والتفا�صيل 
الــراهــن:  وقتها  مــن  الــقــادمــة   الأ�ــصــمــاء  تلك 
ديب،  فــ�ؤاد  الك��صى،  زهــرة  �صامة،  اإبراهيم 
التي �صّكلته وك�نت  ال�صعرية  و�صاحب الرواحل 
الأ�صقر،  اأ�صامة  د.  والعميقة  البعيدة  تفا�صيله 
جحيم  مــن  اأ�ــصــمــاء  عطية..  �صمري  وال�صاعر 
لإن�صانية  ــاوم،  ــق امل ال�صعر  لــفــردو�ــس  النكبة 
العظيم  نه��صها  يف  الطلقة  وحــتــى  الكلمة 
والربتقال  والزيت�ن  والتني  كال�صن�بر  البا�صق 
ــلـــى!!! ــّدفـ و�ــصــقــائــق الــنــعــمــان والـــزعـــرت، والـ
هامة،  نقاطًا  ذاكرتي  اأ�صجل يف  ما  كثريًا 
ومفا�صل خطرية تبث هنا وهناك عرب لقاءات 
الفل�صطيني،  الفعل  مــ�قــع  يف  ودائــمــة  قائمة 
ــي تــنــ�ــصــّب عــلــى الــ�ــصــعــر،  ــت ــة تــلــك ال وخــا�ــصّ
الفعل  العمل  م�اقع  يف  املتبادلة  واحلــ�اريــات 

عــن ســؤالــيــن: األول مــن هــم هــؤالء 
ونشر  يفعلون؟  مــاذا  والثاني:  القوم 
مجلة  في  اآلن  السالم  بعنوان  مقال 
ــي ذلــك  الــشــبــاب الــمــصــريــة وكـــان ف
للتطبيع  المؤيدين  أشــد  مــن  الــوقــت 
والــرفــض  اإلدانـــة  حجم  مــن  بالرغم 
موقفه  له  تعرض  ــذي  ال واالستنكار 
ــرده من  ــتــي انــتــهــت بــمــحــاولــة طـ وال
تتم  لم  التي  المصرية  األدبــاء  جمعية 
ألسباب قضائية. وفي عام 2005 قررت 
منحه  النقب  في  غوريون  بن  جامعة 
دكتوراه فخرية لكن الحكومة المصرية 
الجائزة،  واستالم  السفر  من  منعته 
األمريكية  تراين  مؤسسة  له  وقدمت 
في  وتسلمها  المدنية  الشجاعة  جائزة 
األمريكي،  السفير  إقامة  مقر  في   2008
له قبل يومين من  وكان آخر تصريح 
تمثل  وال  عدوا  ليست  إسرائيل  وفاته 
المصري. القومي  لألمن  تهديدا  أي 

لبناني  وأديب  شاعر  عقل:  سعيد 
المدائن  زهرة  أغنية  تأليف  إليه  نسب 
لفيروز والبعض األخر نسبها لألخوين 
ــد ســطــع نــجــمــه في  ــ رحـــبـــانـــي. وق
قوميا  بدأ  الماضي،  القرن  ثالثينيات 
للصهاينة حتى  مؤيدا  وانتهي  عروبيا 
1982م. عام  لبنان  باجتياح  رحب  أنه 
ــب  ــاتـ ــور: كـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ ــس مـ ــ ــيـ ــ أنـ
حاييم  مــع  باتفاقه  عــرف  وصحفي 
جـــــــوردن إلجـــــــراء لــــقــــاءات بــيــن 
ــي. ــل ــي الــشــبــاب الــمــصــري واإلســرائ

نسرين قادري: مغنية فلسطينية، 
شهر  فــي  الصهيوني  الــكــيــان  نجح 
في  للغناء  استقطابها  من   2017 ابريل 
احتفالية إسرائيلية بيوم وطني يعرف 
لديهم باسم يوم االستقالل وهو اليوم 
البريطاني  االنتداب  نهاية  شهد  الذي 
الذي  اليوم  نفس  وهو  فلسطين  على 
النكبة  يوم  الفلسطينيون  عليه  يطلق 
الصهيوني  الــعــدو  تــواجــد  شهد  ــه  ألن
داخل األراضي الفلسطينية وتقام هذه 
االحتفالية على مشارف قرية عين كارم 
وقد غنت المطربة أغنية باللغة العبرية 
االسرائيليين.  القتلى  ذكرى  كتبت عن 
وقد منحت لقب أجمل األصوات الشابة 
اإلسرائيلي.  الشعبي  الغناء  عالم  في 
مقاوم  من  الغناء  التطبيع  حول  هكذا 
خليفة  مارسيل  المطرب  مــع  للعدو 
أحضان  في  واالرتــمــاء  التطبيع  إلــى 
مـــن كـــان عــــدوا بـــاألمـــس وأصــبــح 
 . المطبعين  يــد  على  الــيــوم  صديقا 
هشام الجخ: شاعر مصري أطلقت 
الفلسطينية  الثقافة  وزارة  بسببه 
تحذيرا لكافة المثقفين والكتاب واألدباء 
من الوقوع في فخ التطبيع الثقافي مع 
االحتالل االسرائيلي معتبرة أن زيارة 
فلسطين  في  الناصرة  لمدينة  الشاعر 
أمسيات  لــعــدة  ــه  ــائ واحــي المحتلة 
. تطبيعية  ــارة  ــ زي هــنــاك  شــعــريــة 

لق�ساء  التابعة  ال�سجرة  العلي يف قرية       ولد ناجي 
القرية،  مدر�سة  يف  تعليمه  وب��داأ   ،1936 عام  طربيا 
اإىل  قريته،  الإ�رائيلية   القوات  احتالل  بعد  ا�سطر  ثم 
ا�ستقر  حيث  اللبناين،  اجلنوب  اإىل  عائلته  مع  الهجرة 
مدينة  من  القريب  احللوة  عني  خميم  يف  املقام  بهم 
اإىل فل�سطني.  العودة  �سيدا، فعا�سوا يف خيمة بانتظار 
مدر�سة  يف  البتدائية  علومه  ناجي  اأن��ه��ى  اأن  بعد 
�سهادة  على  وح�سل  امل�سيحية«  الكنائ�س  »احت���اد 
قطاف  يف  لفرتة  عمل   ،1951 �سنة  »ال�رتيفيكا« 
احلم�سيات والزيتون، ثم انتقل اإىل مدينة طرابل�س يف 
التابع  املهني  املعهد  يف  �سنعة  ليتعلم  لبنان  �سمال 
احل�سول  يف   1953 �سنة  وجن��ح  البي�س،  للرهبان 
يعمل،  و�سار  ال�سيارات،  ميكانيك  يف  دبلوم  على 
عديدة. �سناعية  ور���س  يف  ب��روت،  اإىل  عودته  بعد 

�سافر ناجي اإىل ال�سعودية �سنة 1957، حيث بقي �سنتني 
يعمل ميكانيكيًا لل�سيارات، وير�سم اأثناء اأوقات فراغه. 
التحق ناجي العلي �سنة 1959 ب�«الأكادميية اللبنانية 
للفنون اجلميلة«، اإل اأن اعتقاله مرات عديدة خالل تلك 
فكر  اإىل  لنتمائه  اللبناين،  اجلي�س  ثكنات  يف  ال�سنة 
من�سوراتها،  بتوزيع  وقيامه  العرب«  القوميني  »حركة 
مل ميّكنه من متابعة درا�سته يف هذه الأكادميية. ولكن 
احلظ حالفه اإذ وجد عماًل يف تعليم الر�سم لالأطفال يف 
لبنان. جنوبي  �سور  مدينة  يف  اجلعفرية«  »املدر�سة 

كنفاين  غ�سان  الفل�سطيني  وال�سحايف  الأدي���ب  ق��ام 
»احلرية«  جملة  يف  العلي  ناجي  لوحات  اأوىل  بن�ر 
واأعجب  ر�سوماته  على  اّطلع  اأن  بعد   ،1962 �سنة  يف 
يف  اأقيم  ر�سومات  معر�س  اإىل  له  زي��ارة  اأث��ن��اء  بها 
خميم عني احللوة. ومنذ ذلك احلني، �سارت ر�سوماته 
اآخر على �سفحات جملة »احلرية«. اإىل  تن�ر من وقت 

كنفاين،  غ�سان  من  برتتيب   ،1963 �سنة  ناجي  �سافر 
اإىل الكويت ليعمل حمرراً ور�سامًا وخمرجًا �سحفيًا يف 
التوجه. ويف �سنة  القومية  الأ�سبوعية  جملة »الطليعة« 
يعمل  تقريبًا  �سنة  بقي  حيث  لبنان،  اإىل  عاد   ،1966
رجع  »اليوم«،  جريدة  ويف  »احلرية«  جملة  يف  ر�سامًا 
»الطليعة«. جملة  يف  عمله  ليتابع  الكويت  اإىل  بعدها 

 ،1968 �سنة  موؤقتًا،  »الطليعة«،  جملة  توقيف  بعد 
انتقل ناجي العلي للعمل كر�سام كاريكاتر متفرغ يف 
�سحيفة »ال�سيا�سة« الكويتية  اليومية حتى �سنة 1974.

»ال�سفر«  جريدة  �سدرت   ،1974 مار�س  اآذار/  يف 
ر�سامًا  ليعمل  العلي  ناجي  فعاد  بروت،  يف  اليومية 
النطاق  على  تذيع  �سهرته  وراحت  فيها،  للكاريكاتر 
الطفل  �سخ�سية  خ��الل  م��ن  احل��ني  ذل��ك  منذ  العربي 
»حنظلة« التي ابتدعها ناجي �سنة 1969، عندما كان 
الطفل  وهو  »ال�سيا�سة«،  �سحيفة  يف  الكويت  يف  يعمل 

ابن العا�رة، الذي لن يكرب اإّل بعد عودته اإىل فل�سطني 
موطنه الأ�سلي، والذي يظهر يف الر�سم وهو يدير ظهره 
مبثابة  »حنظلة«  اأ�سبح  وقد  ظهره،  خلف  يداه  عاقداً 
توقيع ناجي على ر�سوماته، كما كتب »فهو كالبو�سلة 
فل�سطني. اإىل  دائمًا  ت�سر  البو�سلة  وهذه  يل،  بالن�سبة 
للعمل   1976 �سنة  اأخرى  مرة  الكويت  اإىل  ناجي  عاد 
وك��ان   ،1978 �سنة  حتى  »ال�سيا�سة«  �سحيفة  يف 
اأمينًا عامًا ل�«رابطة  ناجي قد انتخب يف �سنة 1979 
الكاريكاتريني العرب«، كما انتخب ع�سواً يف الأمانة 
الفل�سطينيني«. وال�سحافيني  الُكّتاب  ل�«احتاد  العامة 
رجع  للبنان،  الإ�رائيلي  الجتياح  عقب   1983 عام 
وان�سم  »ال�سفر«،  �سحيفة  يف  للعمل  ب��روت  اإىل 
بيد  الكويتية،  »القب�س«  �سحيفة  حترير  اأ���رة  اإىل 
عن  ترحيله  �سنتني  بعد  قررت  الكويتية  احلكومة  اأن 
 1985 اأكتوبر  الأول/  ت�رين  يف  فلجاأ  اأرا�سيها، 
الدولية. »القب�س«  �سحيفة  يف  يعمل  و�سار  لندن  اإىل 

يف 22 متوز/ يوليو 1987 ، اأطلق �ساب جمهول النار 
�سحيفة  مقر  من  بالقرب  لندن  يف  العلي  ناجي  على 
ومكث  اليمنى  عينه  حتت  فاأ�سابه  الدولية،  »القب�س« 
اآب   29 يف  وفاته  حتى  امل�ست�سفى  يف  غيبوبة  يف 
1987، ودفن يف مقربة بروك وود الإ�سالمية يف لندن. 
العرب  الكاريكتر  ر�سامي  اأهم  العلي من  يعترب ناجي 
عددها  بلغ  التي  ر�سوماته،  متّيزت  اإذ  والعامليني، 
لالأو�ساع  ال���الذع  بالنقد  ر���س��م،  األ��ف   40 م��ن  اأك��رث 
الوحيدة  و�سيلته  و���س��ارت  والفل�سطينية  العربية 
الفل�سطيني،  �سعبه  واآلم  ومعاناته  هّمه  عن  للتعبر 
الفل�سطيني املعذب  الطفل »حنظلة«،  ب�سخ�سية  جم�سداً 
والقوي على الرغم مما يواجهه من �سعاب، وب�سخ�سية 
ومتتلك  ت�ساوم  ل  التي  الفل�سطينية  امل��راأة  »فاطمة«، 
حلها،  و�سبل  الفل�سطينية  الق�سية  ب�ساأن  وا�سحة  روؤيا 
وب�سخ�سية زوجها ذي ال�ساربني الطويلني، الفل�سطيني 
النحيل الكادح، وب�سخ�سية الرجل ال�سمني ذي املوؤخرة 
النتهازيني،  ال��ع��رب  ال��زع��م��اء  متثل  ال��ت��ي  ال��ع��اري��ة 
اأغلب  يف  يقف،  الذي  اجلندي  الإ�رائيلي،  وب�سخ�سية 
الفل�سطينيني. الأطفال  حجارة  اأمام  مرتبكًا  احلالت، 
يف  الأوىل  باجلائزة  العلي  ناجي  ف��از   1979 ع��ام 
دم�سق،  يف  اأقيم  الذي  العربي«  الكاريكاتر  »معر�س 
ولنا�ري  لل�سحف  العاملية  »اجلمعية  ومنحته 
الإعالم« يف باري�س، ويف عام 1988، جائزة  و�سائل 
ر�سامي  اأهم  من  واحداً  ب�سفته  الذهبي«،  احلرية  »قلم 
»اآ�ساهي  �سحيفة  واختارته  العامل.  يف  الكاريكاتر 
واح��داً  اليابانية«،   Asahi Shimbun  سيمبون�
العامل. يف  كاريكاتر  ر�سامي  ع�رة  اأ�سهر  بني  من 
حمل  ب��روت  يف  ثقايف  مركز  اأقيم  ا�ست�سهاده،  بعد 
لذكراه.  تخليداً  الثقايف«  العلي  ناجي  »مركز  ا�سم 

ناجي العلي ... الصوت الذي ال يغيب

1617



د  د د د د د  د د د TAREEQ ALQUDSTAREEQ ALQUDSد
18 17

تصاميم هيئة اإلعالم اإللكرتوني 
نافـــــــذةنافـــــــذةيف جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

من  اإ�صرائيليتان  مــروحــيــتــان  اأطــلــقــت   2002/8/31 بــتــاريــخ 
بلدة  يف  فل�صطينيتني  �صيارتني  على  �ــصــ�اريــخ   4 اأبــاتــ�ــصــي  طـــراز 
جــديــدة  ــزرة  جمــ اإىل  واأدت  الــغــربــيــة،  الــ�ــصــفــة  �ــصــمــال  طــ�بــا�ــس 
اآخــرون.  10 واأ�صيب  طفان،  بينهم  فل�صطينيني   5 فيها  ا�صت�صهد 

عامًا(   33( دراغمة  راأفــت  ا�صت�صهاد  عن  الهج�م  اأ�صفر  وقــد 
مرافقيه  من  واثنني  ط�با�س،  فى  الأق�صى  �صهداء  كتائب  م�صئ�ل 
�صبيح  و�صاري  عامًا(   13( الــرازق  عبد  يزيد  هما:  ال�صيارة  داخل 
يف  وج�دهما  ت�صادف  املـــارة  مــن  اثنني  اإىل  اإ�صافة  عــامــًا(   15(
الطفلة ظهرية برهان دراغمة )6  الهج�م وهما:  ال�صارع عند وق�ع 
عامًا(.    12( دراغمة  مفلح  اإبراهيم  اأ�صامة  عمها  وابــن  �صن�ات( 

     هي قرية فل�صطينية مهجـّرة، تقع على بعد ٩ كيل�مرت �صمال 
الأبي�س  البحر  �صاطئ  عن  ون�صف  كيل�مرتين  بعد  وعلى  يافا  مدينة 
هذا  اأعطيت  القرية  اأن  ويعتقد  الع�جا.  نهر  مــن  قريبة  املت��صط 
ال�صم ن�صبة اإىل �صيخ كان ا�صمه "م�ّن�س" اأقيمت القرية قرب قربه.
دومن   14000 منها  دومن   17000 حـــ�ايل  الــقــريــة  اأهـــل  مــلــك 
الــزراعــة،  اإىل  وبالإ�صافة  احلم�صيات.  وخا�صة  للزراعة  ا�صتغلت 
اعــتــا�ــس �ــصــكــان الــ�ــصــيــخ مــ�نــ�ــس مــن جــبــايــة �ــصــريــبــة املــــرور ممن 
فا�صتغلت  الــقــريــة  بــيــ�ت  ــا  اأمـ عــلــى ج�صر جــريــ�ــصــة.  مــن  نــهــر  يــعــرب 
.  1٩48 عـــام  الفل�صطينية  الــنــكــبــة  عــ�ــصــيــة  ــًا  ــ دومنـ  41 مــ�ــصــاحــة 
ــة عــ�ــصــيــة الــنــكــبــة 2160 نــ�ــصــمــة. كــان  ــقــري ــكــان ال بــلــغ عــدد�ــص
طابها  عــدد  للبنني  زراعــيــة  الأوىل  مــدر�ــصــتــان،  النكبة  قبل  فيها 
مدر�صة  فــكــانــت  الــثــانــيــة  املــدر�ــصــة  اأمـــا   .1٩42 عـــام  طــالــبــًا   232
طالبة.  655 حينها  فيها  ودر�ـــس  م   1٩43 ــام  ع واأ�ــصــ�ــصــت  للبنات 
لقرية  احتالها  ال�صهي�نية  الق�ات  اأمّتــت   1٩48 اآذار   30 يــ�م 
قريتهم،  مــغــادرة  عــلــى  �صكانها  اأجــــربوا  اأن  بــعــد  مــ�نــــّـ�ــس  ال�صيخ 
هجرة  ومــع  �صخ�صًا.   2250 حــ�ايل  اآنـــذاك  عــددهــم  بلغ  قــد  وكــان 
ال�صتياء  اإىل  الإرهابية  "ليحي"  منظمة  اأع�صاء  �صارع  ال�صكان 
واأطلق�ا  الرئي�صية  قاعدتهم  فيها  فاأقام�ا  املركزية،  الأبنية  على 
العربية  اجلامعة  ت��صعت  ذلــك  بعد  يائري".  "رمـــات  ا�صم  عليها 
ــ�ت فيها.  ــي عــلــى حــ�ــصــاب الــ�ــصــيــخ مــ�نــ�ــس وهــــدم مـــا تــبــقــى مـــن ب

الأ�صياء،  جدوى  عن  البحث  يف  دفينة  برغبة  ُخلقت  لكنها  وجودها  ت�صتنكر  ل  هى 

فما بالك بجدوى وجودها.. ولأنها توؤمن باأن اهلل مل يخلق �صيئا عبثًا حا�صاه �صبحانه..

ــارة  وت الب�صيطة،  �صطح  على  وجــودهــا  جــدوى  عــن  تت�صاءل  تــارة  فتجدها 

وتارة  حتديدا،  الع�صر  وهــذا  الوقت  هذا  يف  وجودها  جــدوى  عن  تت�صاءل  اأخــرى 

كانت  مــا  اأنــهــا  جيدا  تعلم  ــداث..  ــ اأح مــن  بــه  ــرت  م مــا  كــل  جــدوى  عــن  تت�صاءل 

لكنها  ــداث،  الأحـ تلك  دون  اإليه  �صارت  ما  اإىل  وت�صر  حولها  من  العامل  لتفهم 

�صارت.. ــن  اأي واإىل  كانت  ــن  اأي حقيقة  وجتهل  حولها  من  العامل  جتهل  مــازالــت 

اأو  ــداث،  الأحـ تلك  بكل  متر  اأن  دون  جتهل  ما  تتعلم  اأن  املمكن  من  كــان  ــا  اأم

اأو  بروحها..  الــنــدوب  تلك  كل  وراءهـــا  ُتخلف  اأن  دون  حقا  ــداث  الأحـ متر  اأن 

حولها؟!  من  والأحـــداث  الأ�صياء  تلك  لكل  حقيقي  وعــي  متلك  اأن  الأقــل  على 

بــه.. ــرت  م مــا  كــل  جـــدوى  عــن  حقيقيا  يقينا  متلك  ل  و  م�صطربا  وعــيــا  متلك 

ون�صجت  كـــرت  اأنـــهـــا  اأو  ــاء،  ــيـ ــصـ الأ�ـ حــقــيــقــة  ــل  ــه جت ــًة  ــل ــف ط ــت  ــازالـ مـ

ــصـــا�ـــس. الأ�ـ يف  حــقــيــقــة  ــن  مـ ــا  مـ ــه  ــ اأنـ حــقــيــقــة  تــبــيــنــت  اأن  اإىل  ــة  ــاي ــف ك

للتلف.. ــا  ــص ــ� واأي للتغير  ــل  ــاب ق ــيء  ــص � ــل  وكـ نــ�ــصــبــي،  ــر  ــ اأم احلــقــيــقــة 

اإن ا�صتطعت اأن اأملك جتربة حقيقية جتعلني قادرة على ن�صحك اأو حتى م�صاعدتك.. 

فـ �صاأخركي اأن ل تُكفي يومًا عن حماولة البحث عن جدوى الأ�صياء وعن جدوى وجودك.. 

حتى واإن كلفِك الأمر �صنوات فـ تاأكدي اأنه ما من جدوى لوجود الإن�صان يف هذا العامل دون 

اإدراكه حقيقه ذاته، ودون امتالكه وعي حقيقي يهديه لـ اتخاذ اخليارات طوال حياته..

وم�صموح  جــائــز  �ــصــيء  كــل  واأن  ل�صيء  معنى  ل  اأن  ــرى  ت عدمية  تــكــوين  ل 

حلياتنا.. معنى  نعطي  ــن  م نحن  ــا..  ــن ل معنى  ــذ  ــاأخ ت اأن  يجب  ــاة  ــي احل بــه، 

طريقتنا  يحدد  اخلا�س  وجودنا  اخلــا�ــس..  ــودك  وج تخلق  اأن  هو  توجد  اأن 

وملن  لك  بالن�صبة  �صغرًا  ــرًا  اأم ــودك  وج جــدوى  لكي  بدا  واإن  حولنا،  ما  ــه  روؤي يف 

عظيمة تغيرات  حتــدث  اأن  بو�صعها  ال�صغرة  الأ�صياء  اأن  تن�صي  فـال  حولك، 

قرية الشيخ مؤنس

في ذاكرة الرحلة

مجزرة طوباس

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى
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