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غادرنا  اأيلول ... �صهر الدم و�صهر املوؤامرات و�صهر "الأق�صى " 
ــر  ــهـ ــصـ �ـ اإّنــــــــــــــــه  حــــــــّقــــــــًا   .. "اأو�ـــــــــصـــــــــلـــــــــو"  ــر  ــ ــهـ ــ ــصـ ــ �ـ  
))املـــــتـــــنـــــاقـــــ�ـــــصـــــات(( بـــالـــنـــ�ـــصـــبـــة لـــلـــفـــلـــ�ـــصـــطـــيـــنـــي..
حمــــــطــــــات  يــــــــعــــــــر  الإنـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــان  مــــــــ�ــــــــصــــــــرة  يف 
ــوب.. ــ ــع ــ ــص ــ ــ� ــ ــة، وقــــــــد تـــــكـــــون مـــتـــنـــاقـــ�ـــصـــة، وهــــــكــــــذا هــــــي ال ــ ــف ــ ــل ــ ــت خمــ
معنى،  بال  لكانت  كذلك  كانت  ولــو  واحــدة،  وتــرة  على  ت�صر  ل  الدنيا  احلياة 
و�صعادة،  و�صقاوة  وفــرح،  حزن  فهي  الوجود  زوجية  من  معناها  ت�صتمد  احلياة 
وقب�ض...الخ وب�صط  وعطاء،  واأخذ  وتعب،  وراحة  وفقر،  وغنى  ومر�ض،  و�صحة 
ــاة، يخطو  ــيـ ــذا هـــي احلـــيـــاة.. ومـــا بـــن هـــذه الــزوجــيــة يف مــ�ــصــرة احلـ ــك ه
ال�صعوب.. على  اأي�صًا  وينطبق  ي�صلح  وهــذا  عــمــره،  اأ�ــصــواط  ويقطع  الإنــ�ــصــان 
نــ�ــصــبــي على  تـــفـــاوت  ــة  ــي ــزوج ال هـــذه  و�ــصــعــب يف  �ــصــعــب  بـــن  مـــا  اأّن  ــّك  ــص � ول 
الفل�صطيني  ــ�ــصــعــب  ال ــف  ــّن يــ�ــص ــى  ــن ــع امل ــذا  ــهـ وبـ ــيـــف،  والـــكـ الـــكـــم  ــتــوى  مــ�ــص
ــت ودفـــعـــت ثــمــن املـــكـــان والـــزمـــان.. ــي عــان ــت ــض قــائــمــة الــ�ــصــعــوب ال ــ عــلــى راأ�ـ
ــخ... ــ ــاري ــ ــت ــ ــان جلـــهـــة اجلـــغـــرافـــيـــة، وجلـــهـــة الـــقـــدا�ـــصـــة، وجلـــهـــة ال ــ ــك ــ  امل
ــًا... ــ ــي ــ ــراف ــ ــغ ــط املــنــطــقــة �ــصــيــا�ــصــيــًا وجــ ــ ــرائ  والـــــزمـــــان جلـــهـــة ر�ـــصـــم خــ
وجتّلى الثمن الأكر الذي دفعه الفل�صطيني يف اإن�صاء الكيان ال�صهيوين، وزرع هذه 
اخللية التي �صارت غّدة �صرطانية يف اجل�صد الفل�صطيني ويف ج�صد الأمة، وبهذا 
يكون الفل�صطيني هو اأكرث من دفع فاتورة )امل�صروع ال�صهيوين( يف املنطقة والعامل، 
وعندما اأقول امل�صروع ال�صهيوين فاإّنني اأعني به )امل�صروع الغربي الأجنلو �صهيوين(..
الإن�صان  والعنيدة، هذا  ال�صلبة  الفل�صطيني  الإن�صان  ومن هنا ميكن فهم طبيعة 
الذي جتّذر يف اأر�صه التي مّر عليها الغزاة القادمون من اأقطار الأر�ض الأربعة، 
ويف كّل مّرة كانوا يرحلون ويبقى، وكانوا ينك�صرون، وهو ع�صيٌّ على النك�صار..
الــوجــود  تــقــاوم  وهــي  الفل�صطينية  ــض  الأر�ــ ت�صهده  مــا  راهــنــًا  يف�ّصر  مــا  وهـــذا 
الذي نبت من �صقوق �صخورها،  الأر�ض  اإن�صان هذه  اأّن  الطارئ، وكيف  اليهودي 
البطل  منــوذج  وتــقــدمي  وال�صتجابة،  الــتــحــّدي  على  قــادر  زيتونها  عــروق  ومــن 
املخيمات،  م�صائق  يف  مي�صي  حّيًا  حا�صرًا  ليجعله  الأ�ــصــاطــر،  �صّورته  الــذي 
الــفــاّلحــن، ويف طــوابــر املــدار�ــض، ويف زغاريد  اأغـــاين  �ــصــوارع املـــدن، ويف  ويف 
ــر الــطــويــلــة.. ــص ــوّدعــن الــ�ــصــهــداء، ويف لــيــايل الأ� ــّن ي الأّمـــهـــات والـــزوجـــات وهـ
ال�صهر،  هــذا  �ــصــاعــات  يف  �صكنت  الــتــي  النبيلة  املــعــاين  تنه�ض  ــول  ــل اأي يف   ...
اإىل  ال�صعود  رحــلــة  ملوا�صلة  وطــاقــة  بــ�ــصــرة،  مــن  ــًا  روحـ الفل�صطيني  لتمنح 
والــدمــوع،  بــالــدم  م�صبوغة  ــق  الأفـ وراء  هــنــاك،  تنتظر  فل�صطن  حــريــة  حيث 
زمن  يف  املــقــاوم  ا�صمه  الإن�صان  لهذا  اأعطى  ــذي  ال الإلــهــي  بالّلطف  وحمفوفة 
لتظّل  لأعــدائــهــا،  مفاتيحها  �صّلمت  التي  املــدن  تلك  وت�صّحرها،  املــدن  انهيار 
الأق�صى. م�صجدها  بــاحــات  يف  الأبـــواق  عــواء  مــن  يحميها  جــدار  بــال  القد�ض 
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ــة  ــهـ ــبـ ــة تــــــــــزور اجلـ ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ اجل
ــة لـــتـــحـــريـــر فــلــ�ــصــطــني ــي ــب ــع ــص ــ� ال
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  من  وفد  قام 
الإيرانية برئا�صة د. حممد البحي�صي - رئي�ض 
لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  بــزيــارة  اجلمعية 
فل�صطن والتقى مع الأخ اأحمد اأبو ال�صعود  ع�صو 
ال�صعبية  اجلبهة  ومــ�ــصــوؤول  ال�صيا�صي  املكتب 
وفد  �صم  وقــد  اخلـــارج.  يف  فل�صطن  لتحرير 
اجلمعية كاًل من الأخ حممد م�صعود - م�صوؤول 
والأخ حممود مو�صى  الإلكرتوين،  الإعالم  هيئة 
م�صوؤول هيئة العمل ال�صبابي والطالبي، والأخت 
العامة،  العالقات  هيئة  م�صوؤولة  طوي�صي   اآلء 
فيما ح�صر من اجلبهة الأخ عالم الكعبي ع�صو 
اأيلول 2022.  اللجنة املركزية.وذلك بتاريخ 13 
تناول اجلانبان ق�صية الأ�صرى، حيث اعتر 
املدر�صة  هي  الأ�صر  مدر�صة  اأن  البحي�صي  د. 
الوطنية الأوىل، فيما اأ�صار اأبو ال�صعود باعتباره 
ال�صجن  اأن  اإىل  العدو  �صجون  من  حمرر  اأ�صر 
اإىل  ينقل املواطن من حالة الغ�صب على العدو 
حالة الوعي بكيانه والعمق يف فهم طبيعته وكيفية 
التعامل معه، واأ�صار  الطرفان اإىل اأهمية احلراك 
غيبت  التي  الأ�ــصــرى  لق�صية  انت�صارًا  احلــايل 
الواجهة. اإىل  وعودتها  اأو�صلو  مفاو�صات  خالل 
امل�صرتك يف  التعاون  اآفاق  الطرفان  وناق�ض 
اإطار حمور املقاومة ودعم الق�صية الفل�صطينية، 
واأكدا على �صرورة الوحدة الوطنية التي ا�صتطاع 
ال�صعب الفل�صطيني حتقيقها رغم اأنف العدو وكل 
احلواجز  وفر�ض  للبالد  تق�صيم  من  اإجراءاته 
وح�صار القرى الفل�صطينية لف�صلها عن بع�صها.

اجلـــمـــعـــيـــة تـــــــزور قــــيــــادة جــيــ�ــس 
ــنـــي ــيـ ــصـــطـ ــ�ـ ــلـ ــفـ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
قام وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية برئا�صة 
د. حممد البحي�صي  رئي�ض اجلمعية بزيارة لل�صيد 
جي�ض  اأركــان  هيئة  رئي�ض  ال�صلطي   اأكــرم  اللواء 
كاًل  اجلمعية  وفــد  و�صم  الفل�صطيني،  التحرير 
الإعــالم  هيئة  م�صوؤول   - م�صعود  حممد  الأخ  من 
هيئة  م�صوؤولة  طوي�صي   اآلء  والأخــت  الإلــكــرتوين 
جي�ض  جانب  من  ح�صر  فيما  العامة،  العالقات 
م�صوؤول  قــا�ــصــم   ــالل  ب العميد  مــن  كــل  التحرير 
التوجيه املعنوي والعميد خلدون من�صور  م�صوؤول 

العالقات العامة. وذلك بتاريخ 2022/9/25،
بداية هناأ د. البحي�صي الإخوة يف جي�ض التحرير 
يف الذكرى الثامنة واخلم�صن لتاأ�صي�صه موؤكدًا على 
الدور النبيل لهذا اجلي�ض الذي يعر عن الوحدة 
التحزبات، و�صدد  بعيدًا عن  الفل�صطينية  الوطنية 
بقيادة  اجلمعية  تربط  التي  العالقة  عمق  على 
اعــتــزازًا  معهم  احل�صور  على  وحر�صها  اجلي�ض 
وتقديرًا وعرفانًا باجلهود العظيمة لهم يف العمل 

من اأجل �صعبنا وق�صيتنا وحترير بالدنا.
اجلمعية  دور  ال�صلطي  ــواء  ــل ال ثمن  جانبه  مــن 
اأن  وعالقاتها الإيجابية مع جي�ض التحرير موؤكدًا 
هذا اجلي�ض هو جي�ض ال�صعب الفل�صطيني والق�صية 
الفل�صطينية، واأنه جزء من حمور املقاومة، معترًا 
واأ�صار  الوطنية على حقيقتها،  الوحدة  يج�صد  اأنه 
اإىل اأن جي�ض التحرير عندما تاأ�ص�ض كان يف عدة 
وذلك  �صورية  يف  فقط  فهو  اليوم  اأما  عربية  دول 
بالقائد  املتمثلة  ال�صورية  والقيادة  ال�صعب  بف�صل 
و�صيادة  اهلل(  )رحــمــه  الأ�ــصــد  حــافــظ  املــوؤ�ــصــ�ــض 
اجلي�ض  على  حافظت  التي  الأ�صد  ب�صار  الرئي�ض 

ودعمته.

ــزور  ــ ــة ي ــداقـ ــصـ ــ�ـ ــة الـ ــي ــع ــم وفـــــد ج
الـــ�ـــصـــفـــر الـــيـــمـــنـــي بـــدمـــ�ـــصـــق
      قام وفد من جمعية ال�صداقة الفل�صطينية 
رئي�ض   - البحي�صي  حممد  د.  يراأ�صه  الإيرانية 
 - م�صعود  حممد  الأخ  من  كــاًل  وي�صم  اجلمعية، 
ر�صا  والأخــت  الإلــكــرتوين،  الإعــالم  م�صوؤول هيئة 
ال�صهداء  عوائل  دعــم  هيئة  م�صوؤولة   - اخلطيب 
اليمنية  �ــصــفــارة اجلــمــهــوريــة  ــارة  ــزي ب ــام،  ــتـ والأيـ
اليمني  ال�صفر  �صعادة  ا�صتقبلهم  حيث  بدم�صق، 
د. عبداهلل �صري والأخ ر�صوان احليمي - الوزير 
املفو�ض يف ال�صفارة، وذلك بتاريخ 1 اأيلول 2022.
اإطار  يف  امل�صرتك  التعاون  اآفــاق  اللقاء  تناول 
الفل�صطينية،  الق�صية  ــم  ودعـ املــقــاومــة  حمـــور 
ال�صاحتن  على  امل�صتجدات  الــطــرفــان  ونــاقــ�ــض 
البحي�صي  د.  اأكــد  حيث  والفل�صطينية،  اليمنية 
اليمني والجنازات  ال�صمود  رئي�ض اجلمعية على 
القدرات  تعزيز  �صعيد  على  اليمن  اأجنزتها  التي 
الثابت  اليمني  واملــوقــف  الــعــدوان،  مــواجــهــة  يف 
ــه. ــم الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي ومــقــاومــت ــن دعــ مـ
عبداهلل  د.  ال�صفر  �ــصــعــادة  اأثــنــى  ــدوره  ــ وب  
يف  ــل  ــاعــ ــ ــف ــ ال ــيـــة  ــعـ اجلـــمـ دور  ــى  ـــلـ ع ــري  ــ ــص ــ �
الوطنية  والــقــوى  اليمني  ال�صعب  مــع  الت�صامن 
املــنــاهــ�ــصــة لـــلـــعـــدوان الــ�ــصــعــودي الأمـــريـــكـــي.

امل�صت�صار  يــلــتــقــي   اجلــمــعــيــة  ــ�ــس  ــي رئ
ــة ــيـ ــرانـ الإيـ الــ�ــصــفــارة  يف  الـــثـــقـــايف 
رئي�ض  البحي�صي   حمــمــد  د.  الــتــقــى  قـــام        
جــمــعــيــة الــ�ــصــداقــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة 
امل�صت�صار  ع�صمتي   ر�ــصــا  حميد  د.  بــ�ــصــعــادة 
ــة الإ�ــصــالمــيــة  ــوري ــارة اجلــمــه ــف ــص ــايف يف � ــق ــث ال
.2022 اأيلول   4 بتاريخ  وذلك  بدم�صق،  الإيرانية 
امل�صرتك  والعمل  التعاون  ــاق  اآف الطرفان  ناق�ض 
ــة، وتــطــويــر هــذا  ــاري ــص ــ� ــت ــص ــ� ــن اجلــمــعــيــة وامل بـ
الق�صية  يخدم  مبــا  الأمـــام  اإىل  ودفــعــه  الــتــعــاون 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  وتعزيز  الفل�صطينية، 
املقاومة.  ثقافة  وتعميم  ال�صتات،  خميمات  يف 

الإيــرانــيــة  - الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  نــ�ــصــاطــات 
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جمعية  تاأ�صي�س  يف  تــ�ــصــارك  اجلمعية 
الأخــــــــّوة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة الــيــمــنــيــة
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت        
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلًة  الإيــرانــيــة 
الأخوة  جمعية  لتاأ�صي�ض  التح�صري  الجتماع  يف 
الفل�صطينية اليمنية، والذي عقده ممثلو الف�صائل 
والفعاليات  والــنــقــابــات  ــادات  ــ والحتـ والــهــيــئــات 
يف   2020/9/18 بــتــاريــخ  وذلـــك  الفل�صطينية، 
بدم�صق. الفل�صطيني  الــوطــنــي  املــجــلــ�ــض  مــقــر 
اأكد املتحدثون على وقوف ال�صعب الفل�صطيني 
وف�صائل املقاومة اإىل جانب ال�صعب اليمني ال�صقيق 
واحل�صار  التحالف،  قــوى  لــعــدوان  مواجهته  يف 
اجلائر واملفرو�ض على ال�صعب اليمني، كما اأ�صادوا 
فل�صطن  جتــاه  اليمني  لل�صعب  املبدئي  باملوقف 
والذي جت�صد عر ت�صحيات اأبناء اليمن يف �صفوف 
الكبر  والتفاعل  املعا�صرة  الفل�صطينية  الــثــورة 
الفل�صطينية. الق�صية  مع  اليمني  لل�صعب  واملميز 
ــة الــعــمــل املــقــدمــة  ــ ــاقــ�ــض املــجــتــمــعــون ورق ون
اجلمعية  تعريف  تت�صمن  والتي  اجلمعية  لتاأ�صي�ض 
الوطني  الأخـــوي  الــرتابــط  تعزيز  يف  واأهــدافــهــا 
واليمني،  الفل�صطيني  ال�صعبن  بــن  والــقــومــي 
جتاه  لليمن  املبدئي  املــوقــف  ــراز  اإبـ على  والعمل 
قدموا  كما  العادلة،  وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب 
ورقة  على  والإ�ــصــافــات  القــرتاحــات  من  �صل�صلة 
العمل على اأن يتم مناق�صتها يف الجتماع القادم.

الأ�ـــــصـــــبـــــوع  يف  ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ اجل
ــق ــص ــ� دم يف  الإيـــــــــــراين  الـــثـــقـــايف 
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية  �ــصــاركــت     
البحي�صي  حمــمــد  بــالــدكــتــور  ممثلة  ــة  ــي ــران الإي
واملهند�ض حممد م�صعود  م�صوؤول  رئي�ض اجلمعية 
جمعة   عمر  والكاتب  ــكــرتوين  الإل ــالم  الإعـ هيئة 
الأ�صبوع  فعاليات  ح�صور  يف  الثقايف،  املــ�ــصــوؤول 
اأ�صعد با�صا  اأقيم يف خان  الإيــراين، الذي  الثقايف 
بالعا�صمة دم�صق. وقد افتتحت الفعاليات برعاية 
وال�صفر  م�صوح،  لبانة  د.  ال�صورية  الثقافة  وزيرة 
ــراين د. مــهــدي �ــصــبــحــاين، ورئــيــ�ــض رابــطــة  ــ الإيـ
اجلمهورية  يف  الإ�ــصــالمــيــة  والــعــالقــات  الثقافة 
اإميــاين  الإيــرانــيــة د. حممد مــهــدي  الإ�ــصــالمــيــة 
بح�صور  وذلـــك  ع�صمتي.  ر�ــصــا  حميد  د.  بـــور. 
د. بــ�ــصــار اجلـــعـــفـــري  نــائــب وزيــــر اخلــارجــيــة 
و�صط  ــراين،  ــ الإيـ الــثــقــايف  وامل�صت�صار  الــ�ــصــوريــة 
وعربي. ــراين  واإيـ �صوري  و�صعبي  ر�صمي  ح�صور 
تّطور  عن  وثائقي  فيلم  عر�ض  الفتتاح  تخلل 
وعر�ض  الأ�ــصــعــدة،  جميع  على  الرهيب  اإيـــران 
الــرتاث  ترانيم  عزفت  اإيرانية  لفرقة  مو�صيقي 
رائعًا  عر�صًا  قــّدم  ريا�صي  فريق  مع  الفار�صي، 
كما  الأثـــريـــة،  الفار�صية  زورخــانــة  ريــا�ــصــة  مــن 
مناذج  فيها  ُعر�ض  اأق�صام  عدة  املهرجان  ت�صمن 
ــرتاث والــثــقــافــة الإيــرانــيــة، مــن مالب�ض  ــ عــن ال
ــة اإىل جــنــاح  ــاف اإ�ــص ــجــاد،  ــص ــب ولـــوحـــات و� وكــت
ال�صهرة. الفار�صية  واحللويات  الإيــراين  املطبخ 

ــاء ذكـــرى  ــيـ اإحـ ــارك يف  ــص ــ� ت اجلــمــعــيــة 
ــاد اأبــــــو عـــلـــي مــ�ــصــطــفــى ــه ــص ــ� ــت ــص ا�
الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جــمــعــيــة  ــاركــت  �ــص
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة  الإيــرانــيــة 
اجلــمــاهــري  والــفــنــي  ال�صيا�صي  املــهــرجــان  يف 
للجبهة  ال�صرقية  املخيمات  منطقة  اأقامته  الذي 
الــذكــرى  مبنا�صبة  فل�صطن  لتحرير  ال�صعبية 
الوطني  القائد  ل�صت�صهاد  والع�صرين  احلــاديــة 
الكبر ال�صهيد اأبو علي م�صطفى، بح�صور ممثلي 
الوطنية  والــقــوى  الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل 
وح�صد  والثقافية  الجتماعية  والفعاليات  ال�صورية 
بتاريخ  وذلك  الفل�صطيني.  �صعبنا  اأبناء  من  كبر 
دم�صق. جنوب  جرمانا  خميم  يف   ،2022 اأيلول   9
الثقايف  امل�صوؤول   - جمعة  عمر  الكاتب  األقى 
حتدث  جرمانا،  خميم  اأبــنــاء  كلمة  اجلمعية  يف 
كان  التي  والإن�صانية  الن�صالية  املناقب  عن  فيها 
املقاومة  بفكر  واأ�صاد  ال�صهيد،  القائد  بها  يت�صف 
م�صطفى.  علي  اأبو  ال�صهيد  الرفيق  انتهجه  الذي 
اأهــايل  من  عــدد  تكرمي  املهرجان  تخلل  وقــد 
الفل�صطينية،  املقاومة  وف�صائل  اجلبهة  �صهداء 
والوطنية،  الجتماعية  ال�صخ�صيات  من  وعــدد 
نداء  لفرقة  الفنية  الفقرات  ت�صمن عدد من  كما 
ع�صكري  وعر�ض  القد�ض،  �صيف  وفرقة  الــعــودة 
لل�صهداء. ــاء  ــوفـ والـ املــقــاومــة  روح  عــلــى  يــوؤكــد 

بــرقية تـهنئة من جمعية الـــ�صداقة الـفل�صطينية الإيــرانية للــرئي�س مــهـدي املــ�صاط

فخامة الأخ الرئي�ض مهدي امل�صاط / حفظه اهلل  / رئي�ض املجل�ض ال�صيا�صي الأعلى للجمهورية اليمنية 
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

 با�صمي وبا�صم اإخواين يف جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية اأتقّدم من فخامتكم ومن خاللكم اإىل ال�صعب اليمني العزيز باأ�صمى اآيات املباركة 
يف الذكرى الثامنة لثورة 21/�صبتمر املجيدة.

هذه الثورة التي اأعادت لليمن مكانته ودوره بعد ا�صتعادته لهوّيته الإميانية مّما مّكنه بف�صل اهلل �صبحانه وبحكمة قيادته الّربانية وبت�صحيات اأبنائه 
الغيارى من ال�صتجابة لتحّدي العدوان واحل�صار وحتقيق ال�صعار: ) يٌد حتمي ويٌد تبني(، وها هو اليوم ي�صّطر النت�صارات، وميتلك الإرادة احلّرة 

امل�صتقلة التي بهرت العامل باأدائها على �صعيدي الدفاع والبناء..
اإّننا فخامة الرئي�ض اإذ نبارك لكم هذه املنا�صبة اجلليلة اإمّنا نبارك لأنف�صنا يف فل�صطن التي تتطّلع حل�صوركم الدائم، ونبارك لالأّمة التي �صارت 

اليمن نرا�صًا وملهمًا لها على طريق هزمية ال�صتكبار وكل اأعدائها..

وفقكم �هلل لن�صرة �حلق ..

وع�صتم وعا�س �ليمن �لعزيز ...
دم�صق لـ 24/�صفر1444
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نـــدوة  يف  ــر  ــص ــا� ــح ي ــي  ــبــحــيــ�ــص ال د. 
اليمنية الــ�ــصــفــارة  يف  �صيا�صية  فكرية 
الــنــدوة  يف   – البحي�صي  حممد  د.  حا�صر 
الفكرية ال�صيا�صية التي اأقامتها �صفارة اجلمهورية 
ثورة  لنت�صار  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  اليمنية 
21 �صبتمر 2014، وذلك بتاريخ 20 اأيلول 2022.
البحي�صي  د.  ا�ــصــتــعــر�ــض  حمــا�ــصــرتــه  يف 
اليمنية  وطبيعتها  الثورة  لهذه  التاريخي  ال�صياق 
الــذاتــيــة  الــ�ــصــروط  عــلــى  وا�صتمالها  اخلــالــ�ــصــة 
بر  اإىل  الــثــورة  هــذه  اأو�ــصــلــت  الــتــي  واملو�صوعية 
م�صادرتها  اأو  انــحــرافــهــا  دون  وحــالــت  ــان  ــ الأم
العربي. الربيع  �ُصّمي  ما  حركات  يف  ح�صل  كما 
ــة هــذه  ــي ــن عــامل ــدث د. الــبــحــيــ�ــصــي عـ ــ وحتـ
وحركاتها  منطلقاتها  يف  ارتــكــزت  التي  الــثــورة 
الإميانية  الهوية  وعــلــى  الــقــراآنــيــة  الثقافة  على 
القوة  هذه  ومنحته  اليمني،  ال�صعب  �صبغت  التي 
ــداع. والب والتحدي  ال�صمود  على  القدرة  وهــذه 
الإميانية  العالقات  على  البحي�صي  د.  واأكــد 
يف  واليمني  الفل�صطيني  ال�صعبن  بــن  اجلامعة 
وال�صهيونية. ال�ــصــتــكــبــار  قـــوى  مــواجــهــة  ــار  اإطــ

ــرة  ــ ــصـ ــ ــا�ـ ــ حمـ يف  اجلـــــمـــــعـــــيـــــة 
الــغــربــي( الإعـــــــالم  يف  ــس  ــد�ـ ــقـ )الـ
جمعية  رئي�ض  البحي�صي   حممد  د.  ح�صر 
ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية حما�صرة بعنوان: 
الــتــي نظمتها  الــغــربــي(؛  ــالم  الإعــ )الــقــد�ــض يف 
القد�ض  يوم  �صورية يف  ْولية -  الدَّ القد�ض  موؤ�ص�صة 
عدنان  والكاتب  الرحالة  األقاها  والتي  الثقايف، 
القد�ض  موؤ�ص�صة  اأمــنــاء  جمل�ض  ع�صو  ــزام؛  عــ
حليمة؛  ماجد  ال�صيد  واأدارهــا  )�صورية(،  الدولية 
املركز  يف  وذلــك  املوؤ�ص�صة،  اإدارة  جمل�ض  ع�صو 
الأربعاء  يوم  �صباح  رمانة،  اأبو   - العربي  الثقايف 
املدير  املفتاح؛  2022/9/28م؛ بح�صور: د. خلف 
رئي�ض  فلحوط؛  �صابر  والدكتور  للموؤ�ص�صة،  العام 
اللجنة العربية ال�صورية لدعم ال�صعب الفل�صطيني، 
ــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــا�ــصــيــة  ــل وعـــــدد مـــن ممــث
الفل�صطينية،  والــفــ�ــصــائــل  الثقافية  والــهــيــئــات 
ــيـــن واملــهــتــمــن. ــاب والإعـــالمـ ــت ــك وعــــدد مـــن ال

الأ�صرى لدعم  �صحفي  موؤمتر  يف  اجلمعية 
الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  �صاركت        
البحي�صي  حممد  د.  برئي�صها  ممثلة  الإيــرانــيــة 
العامون  الأمناء  الذي عقده  ال�صحفي  املوؤمتر  يف 
الأ�صرى  لإعــالن  تاأييدًا  الفل�صطينية  للف�صائل 
الطعام  عن  الإ�ــصــراب  عن  الحــتــالل  �صجون  يف 
�صد  "متحدون  �صعار  وحتــت  ال�صجان  ملجابهة 
اأيــلــول   1 بتاريخ  وذلـــك  والحـــتـــالل"،   ال�صجان 
بدم�صق. الفل�صطيني  الوطني  املجل�ض  يف   2022
اأكد املوؤمتر على ال�صطفاف مع الأ�صرى  وقد 
الكيان  وحتــذيــر  مطالبهم  دعــم  اإ�ــصــرابــهــم،  يف 
وح�صية  اإجــــراءات  بـــاأي  القيام  مــن  ال�صهيوين 
بن�صالهم  انتزعوها  التي  وحقوقهم  الأ�صرى  �صد 
الحتالل.  وقــوات  ال�صجان  جمابهة  يف  العظيم 

عمل  ــة  ــصـ ور�ـ يف  تــ�ــصــارك  ــة  ــي ــع ــم اجل
ــة ــي ــراط ــق ــدمي ال ــة  ــه ــب اجل يف  ــبــابــيــة  �ــص
�صاركت جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية 
– م�صوؤول هيئة العمل  ممثلة بالأخ حممود مو�صى 
ال�صبابي والطالبي والأخت اآلء طوي�صي – م�صوؤولة 
�صبابية  عمل  ور�ــصــة  يف  العامة،  العالقات  هيئة 
التي  الكرى"  التحولت  مفرتق  "على  بعنوان 
"اأ�صد"  الــدميــقــراطــي  ال�صباب  احتـــاد  اأقــامــهــا 
لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  الطالبي  واملكتب 
نائب   – �صليمان  فهد  الرفيق  بح�صور  فل�صطن، 
الأمن العام للجبهة، وذلك بتاريخ 17 اأيلول 2022 
يف مكتب اجلبهة مبخيم الرموك جنوب دم�صق.
مو�صوع  ــول  ح عمل  اأوراق  املــ�ــصــاركــون  ــدم  ق
اجلبهة  يف  ــاق  ــرفـ الـ مـــع  ونــاقــ�ــصــوهــا  الـــور�ـــصـــة، 
اجلل�صة. ــــرت  اأث مــداخــالت  عـــدة  ت�صمنت  كــمــا 

رئي�س اجلمعية د. البحي�صي يف ور�صة بحثية
جمعية  رئي�ض   – البحي�صي  حممد  د.  �صارك 
الــور�ــصــة  يف  ــة  ــي ــران الإي الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة 
البحثية بعنوان "معركة وحدة ال�صاحات – املعاين 
والرتجمة  اللغات  مركز  عقدها  التي  والدللت" 
ــك بــتــاريــخ  ــ يف حــركــة اجلــهــاد الإ�ـــصـــالمـــي، وذل
2022/9/24 يف مقر احتاد الكتاب العرب بدم�صق.
 قدم الدكتور د. البحي�صي ورقة بحثية بعنوان 
"وحدة ال�صاحات – بديل خرافة اإنهاء النق�صام"، 
ا�صتعر�ض فيها تاريخ النق�صام وظاهرته يف املنطقة 
واأ�صبابه، وكيف جاءت معركة وحدة ال�صاحات التي 
. �صعبنا  اإرادة  عن  لتعر  اجلهاد  حركة  خا�صتها 

ــرة طــبــيــة  ــصـ ــا�ـ ــم حمـ ــي ــق ــة ت ــي ــع ــم اجل
ــنــة ــي ــب ــص ــ� ــال ب اجلـــمـــعـــيـــة  مـــكـــتـــب  يف 
ون�صر  ال�صحية  الثقافة  مبداأ  تكري�ض  بهدف 
جمعية  اأقــامــت  مكتب  اأقـــام  املجتمع،  يف  الــوعــي 
خميمي  يف  ــة  ــي ــران الإي الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة 
طبية  حما�صرة  )ع(  زيــنــب  وال�صيدة  ال�صبينة 
اخلاطئ  )ال�ــصــتــخــدام  عــنــوان  حتــت  لل�صيدات 
لالأدوية( قدمتها الأخت ال�صيدلنية بتول �صاقول 
من  ح�صد  بح�صور  الثقايف  �صراج  مركز  ع�صو   -
.2023/9/24 بــتــاريــخ  ــك  وذلـ املــخــيــم،  ــايل  اأهــ
ــفــاعــل  ــت ــن ال ــصـــرة بـــجـــو مــ ــا�ـ ــزت املـــحـ ــيـ متـ
ــي، حــيــث طـــرحـــت الأخــــــــوات عــــددًا  ــ ــاب ــجــ ــ الإي
ــت عنها  ــابـ اأجـ ــارات  ــص ــ� ــف ــت ــص ــة وال� ــل ــئ ــص مـــن الأ�
الأ�صئلة،  بع�ض  طرحت  بدورها  التي  ال�صيدلنية 
ال�صحيحة. لــالإجــابــات  رمــزيــة  جــوائــز  وقــدمــت 
�صبيل  يف  املبذولة  املباركة  للجهود  وتقديرًا 
جمعية  تتقدم  وال�صحي،  الثقايف  الــوعــي  ن�صر 
ال�صكر  بجزيل  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة 
والــتــقــديــر لـــالإخـــوة يف مــركــز �ــصــراج الــثــقــايف.
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اإدارة  يف  دورة  تقيم  اجلــمــعــيــة 
ــد الأولـــــويـــــات ــ ــدي ــ ــت وحت ــ ــوق ــ ال

يف  والطالبي  ال�صبابي  العمل  هيئة  اأقامت 
�صل�صلة  الإيرانية  الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية 
دورات يف "اإدارة الوقت وحتديد الأولويات"، 
اأبــنــاء  مــن  والــيــافــعــن  ال�صباب  لفئة  موجهة 
انطلقت  حيث  بدم�صق،  الفل�صطينية  املخيمات 
بتاريخ  الدورة الأوىل من خميم �صبينة، وذلك 
اأمــاين  املــدربــتــان  وقدمتها   2022 ــول   ــل اأي  10
مو�صى ومي جود  يف مكتب اجلمعية يف �صبينة.
ــة اأيـــــام،  ــ ــع ــ ــدة اأرب ــ ــمــرت الـــــــدورة م ــت ــص ا�
هما  حمــوريــن  الأخــــر  يــومــهــا  يف  وت�صمنت 
دائــرة  اإىل  الهــتــمــام  دائـــرة  مــن  "النتقال 
وفق  ال�صبوعية  اخلطة  "اإعداد  و  التاأثر" 
حممود  الأخ  قدمهما  الأولـــويـــات"،  ترتيب 
مــو�ــصــى - مــ�ــصــوؤول هــيــئــة الــعــمــل الــ�ــصــبــابــي 
وتفاعلية. تدريبية  اأن�صطة  وتخللها  والطالبي 

الــ�ــصــداقــة  جمعية  ــن  م ــد  وفـ ــام  قـ
الفل�صطينية الإيرانية برئا�صة د. حممد 
يحيى  ــو  اأب الأخ  وبح�صور  البحي�صي 
اجلمهورية  �صفارة  يف  الأول  امل�صت�صار 
كل  وع�صوية  ــة،  ــي ــران الإي الإ�ــصــالمــيــة 
م�صوؤول   – م�صعود  املهند�ض حممد  من 
والأخـــت  ــكـــرتوين  الإلـ الإعــــالم  هيئة 
مــ�ــصــوؤولــة هيئة دعــم  ر�ــصــا اخلــطــيــب 
الأخـــوات  مــن  ــدد  وع ال�صهداء  عــوائــل 
املخيم،  يف  ومندوباتها  الهيئة  اأع�صاء 
ال�صهداء  اأ�صر  من  عائالت   3 بزيارة 
بــريــف دم�صق  دنـــون  يف خمــيــم خـــان 
 .2022 اأيـــلـــول   29 بــتــاريــخ  ــك  ــ وذلـ
�صملت الزيارة عائلة ال�صهيد حممد 
دياب الذي ارتقى يف درعا عام 2022 
وله 3 اأبناء، وعائلة ال�صهيد خليل فار�ض 
 2015 عــام  داريـــا  يف  ا�صت�صهد  ــذي  ال
ال�صهيدين  عائلة  ثــم  اأبــنــاء،   6 تــاركــًا 

يف  دورة  ــيـــم  ــقـ تـ ــة  ــيـ ــعـ ــمـ اجلـ
مــــهــــارات الــتــفــكــر الإبــــداعــــي

تقيمها  التي  ــدورات  ــ ال ل�صل�صة  ا�صتكماًل 
ــيــة،  الإيــران الفل�صطينية  الــ�ــصــداقــة  جمعية 
يف  والــطــالبــي  ال�صبابي  العمل  هيئة  نظمت 
التفكر  "مهارات  بــعــنــوان  دورة  اجلمعية 
واليافعن،  ال�صباب  لفئة  موجهة  الإبداعي" 
ــول  ــل اأي  27 و   17 بـــن  الـــفـــرتة  خـــالل  وذلــــك 
ال�صاعقة،  مبكتب  جرمانا  خميم  2022.يف 
متدربًا من خمتلف  ــدورة  28  ال �صارك يف 
ــة، خــ�ــصــعــوا خــاللــهــا لــعــدة  ــعــمــري ــات ال ــئ ــف ال
ــدورة  ــ ال ت�صمنت  وقـــد  ــة.  خــا�ــص اخـــتـــبـــارات 
والتفكر  الإيجابي  التفكر  حول  عدة  حمــاور 
الإيــجــابــيــة  ال�صخ�صية  ــفــات  و�ــص الــ�ــصــلــبــي، 
ــفــكــر الإيـــجـــابـــي عــلــى الــــروح  ــت ــد ال ــ ــوائ ــ وف
وتفاعلية. تدريبية  اأن�صطة  وتخللها  والعقل 

اجلمعية تقيم ندوة افرتا�صية اأدبية فنية
ــة  ــي ــص ــرتا� الف لـــلـــنـــدوة  ــاًل  ــم ــك ــت ــص ا�       
ــي  ــ الأدب ــاج  ــ ــت ــ )الإن ــعــنــوان  ب  "Webinar"
وانــعــكــا�ــض(..  واقـــع  الفل�صطيني..  والــفــنــي 
جمعية  يف  الــعــامــة  ــعــالقــات  ال هيئة  اأقـــامـــت 
بتاريخ   وذلك  الندوًة،  من  الثاين  اجلزء  �صفا 
"Zoom". من�صة  عــر   ،2022 اأيـــلـــول   8
ــدة حـــول  ــ تــ�ــصــمــنــت الــــنــــدوة حمــــــاور عـ
حتدث  بــاأنــواعــه،  الفل�صطيني  والــفــن  الأدب 
مــو�ــصــى  اأ.  والــ�ــصــيــنــمــائــي  ــي  ــ ــالم الإعــ فــيــهــا 
عــمــر  اأ.  والإعـــــالمـــــي  والـــكـــاتـــب  ــة،  ــراغــ مــ
هيئة  مــ�ــصــوؤولــة  ــدوة  ــن ال اأدارت  فيما  جــمــعــة، 
طــويــ�ــصــي. اآلء  الأخـــــت  ــة  ــام ــع ال الـــعـــالقـــات 

اجلمعية تزور عوائل ال�صهداء يف خميم خان دنون
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21 اأيلول/�صبتمرب2014  الثورة اليمنية  و فل�صطني
د. حممد البحي�صي  /رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية الإيرانية/

يرى  الأر�����ض  �شعوب  م��ن  ك��غ��ره  اليمني  ال�شعب 
ول  هيمنة  ول  تبعية  فال  ح���ّراً،  يعي�ض  اأن  حّقه  من  اأّن 
)مطلق  الإن�شان  اهلل  فطر  حق  وه��ذا  ا�شتبداد،  ول  ت�شّلط 
التاريخ  يف  ُعرف  اأبي،  ب�شعب  بالك  فما  عليه،  الإن�شان( 
وبهويته  املتمّيزة،  وب�شخ�شيته  ال�شتقاللية،  بنزعته 
 { ال�شلب  وباإن�شانه  املنيعة،  وبجغرافيته  الإميانية، 
ُق��ّد من �شخور  وك��اأّن��ه  �َشِديٍد{  بَ��اأْ���ٍض  َواأُوُل���و  ٍة  ُق���وَّ اأُوُل���و 
بال�شعيدة  التاريخ  يف  ُعرفت  بالد  ومن  ال�شّماء،  جباله 
ال���ُغ���زاة.. ف��ي��ه مب��ق��رة  ُع��رف��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  نف�ض  يف 
ي��ع��رف  ال�����ش��ي��م، ول  ي��ق��ب��ل  ك����رمٌي ل  ���ش��ع��ب ح���رٌّ 
�شعادة  امل���وت  ويف  ك��ف��را،  ال���ذّل���ة  يف  ي���رى  اخل���ن���وع، 
ال��ظ��امل��ن.. م���ع  ل��ل��ح��ي��اة  امل���ع���ادل  ه���ي  ك��ان��ت  اإذا 
وامُلتتّبع لتاريخ اليمن ميكنه مالحظة قدرة اليمنين 
الفائقة على النهو�ض والتنمية يف الفرتات التي �شهد فيها 
اليمن نوع من ال�شتقرار حّتى لو كان هذا ال�شتقرار ن�شبّيًا، 
يف  وحا�رضة  قائمة  للنهو�ض  والقابلية  ال�شتعداد  واأّن 
اإن�شان هذه الأر�ض عر ح�شارته التي تنقّلت يف جغرافيته 
متى  واأّنه  وغرها،  وقتبان  وحمر  ومعن  ك�شباأ  الوا�شعة 
فاإّنه  والجتماعي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  بع�ض  لليمن  توّفر 
الإقليمي،  ودوره  احل�شاري،  منوذجه  ي�شتعيد  ما  �رضعان 
اليمني  اجلوار  حر�ض  تف�رّض  التي  هي  الظاهرة  هذه  ولعّل 
احليلولة  وعلى  اليمن،  ا�شتقرار  ع��دم  على  التاريخ  عر 
ثرواته  ومن  الفريد  اجلغرايف  موقعه  من  ا�شتفادته  دون 
ال�شاربة  اإن�شانه  وم��ن  اأر���ش��ه،  تختزنها  التي  الهائلة 
الفرتات  وقليلة هي  الإن�شانية،  احل�شارة  جذوره يف عمق 
الت�شّتت  حالة   عبور  من  اليمن  فيها  متّكن  التي  الزمنية 
والنق�شام التي �شاهمت طبيعته الوعرة وم�شاحته الوا�شعة 
واقعًا  باعتبارها  تغذيتها  يف  ال�شو�شيولوجي  وب��ن��اوؤه 
التعاي�ض معه، كما يتعاي�ض املري�ض مع مر�شه.. مطلوب 
ومن ا�شتقراء ما مّر باليمن من حمّطات تاريخية ول 
مع  بداياته  من  الع�رضين  القرن  �شهدها  التي  تلك  �شّيما 
التا�شع  القرن  يف  ذلك  وقبل  ال�شعودية،  اجل��ارة  تاأ�شي�ض 
وقبله  اليمن،  جنوب  يف  ال��ري��ط��اين  ال��وج��ود  م��ع  ع�رض 
الوجود العثماين نعلم اأّن اأعداء اليمن الإقليمين والّدولين 
اليمن  قدرة  اإليها، وهي  اأ�رضت  التي  احلقيقة  تلك  يدركون 
�رضوط  توافرت  اإذا  املوؤّثر  ال��ّدور  وامتالك  النهو�ض  على 
ال�شتقرار يف ربوعه، ولذا فقد عمل هوؤلء كلٌّ بطريقته على 
وال�رضاعات   الفو�شى  قانون  ي�شوده  اليمن م�رضذمًا  اإبقاء 
واملبادرة  ال�شتقالل  دائ��رة  خ��ارج  تبقيه  التي  البينية 
يف  يظل  وبالتايل  والو�شاية،  التبعية  دائرة  اإىل  وت�شوقه 
املتحدة  الوليات  ورث��ت  وقد  متكفّفة،  متخّلفة  و�شعية 
ب�شكل  اليمن  جت��اه  العدوانية  ال�شيا�شة  ه��ذه  الأمريكية 
اأداتها الأخطر يف املنطقة )ال�شعودية(  مبا�رض وفج، وعر 
التي تلتقي �شيا�شتها مع �شيا�شات الوليات املتحدة فيما 
ولالأ�شف  وهنا  اليمن،  و�شعف  وارت��ه��ان  تبعية  يخ�ض 
يف  وال�شعودي(  )الأمريكي  الطرفان  ه��ذان  وجد  ال�شديد 
العقود  يف  ة  وخا�شّ احلاكم  اليمني  ال�شيا�شي  النظام 
الأداة  21/�شبتمر/2014،  ث��ورة  �شبقت  التي  الثالثة 
اليمن وهو  لتمرير م�رضوعهم اخلبيث يف  والأمثل  الأطوع 
حربه  لإع��الن  العدوان  حتالف  قاد  الذي  امل�رضوع  نف�شه 
الآن... واإىل   2015/03/26 يف  وال��ث��ورة  ال�شعب  على 
بقيادتها  �شبتمر2014   /21 ث��ورة  ج��اءت  وهكذا 
الواعية والب�شرة، لتنت�شل اليمن كل اليمن من غيابت جبِّ 

ه���ي امل��ه��م��ة الأك������ر ل���ث���ورة 21/����ش���ب���ت���م���ر، بعد 
ال���وط���ن... ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة  ب��ره��ن��ت ع��ل��ى  اأن 

•ثورة 21 اأيلول/ �صبتمرب وفل�صطني:
اليمني  ال�شعب  ث��ورة  ه��ي  ال��ث��ورة  ه��ذه  كانت  مّل��ا 
اخلال�شة ف�شاًل عن كونها التج�شيد احلق للم�شرة القراآنية 
التي ترتكز على الثقافة القراآنية، فقد كان لزامًا اأن تكون 
فل�شطن يف قلب م�رضوعها القراآين، وهذا ما حّدده القائد 
 2002 العام  يف  مبّكراً  احلوثي  الدين  بدر  ح�شن  ال�شهيد 
حن اأطلق �رضخته ال�شعار: )اهلل اأكر - املوت لأمريكا - 
املوت لإ�رضائيل – اللعنة على اليهود ر الن�رض لالإ�شالم(، 
خط  يف  القراآين  الإمي��اين  م�رضوعه  ال�شعار  بهذا  وا�شعًا 
مُتّثل  الذي  ال�شهيوين  امل�رضوع  مع  وال�شدام  املواجهة 
)اإ�رضائيل( راأ�ض حربته،  وخندقه املتقّدم يف ج�شد الأمة.
تلّخ�شت  ال�شعار  ه��ذا  لإط��الق  الأوىل  اللحظة  وم��ن 
فل�شطن  من  والعامل  الأّمة  واأحرار  اليمني  ال�شعب  مواقف 
باعتبارها ق�شية الأّمة املحورية واملركزية، ولي�شت ق�شية 
ال�شعب الفل�شطيني فح�شب كما اأراد ورّوج لهذا املتخاذلون، 
املخّلفون، املنافقون، من عرب الولية لأمريكا واإ�رضائيل..
ال�شعب  ثم  ومن  اهلل،  اأن�شار  حركة  و�شع  ال�شعار  هذا 
اليمني العزيز بعد انت�شار ثورة 21/�شبتمر وجهًا لوجه 
يف مواجهة اأمريكا واإ�رضائيل، الأمر الذي قاد هوؤلء لتحريك 
ال�شعودية  الأدوات  هذه  راأ�ض  وعلى  املنطقة  يف  اأدواتهم 
 /21 ثورة  وعلى  اليمن  على  احلرب  لإع��الن  والإم��ارات 
هدفًا  والأق�شى  فل�شطن  حترير  من  جعلت  التي  �شبتمر 
مبدئيًا اإميانيًا من اأهدافها، وموقفًا مركزّيًا يف �شيا�شاتها 
قوًل وفعاًل، وبهذا ميكن فهم طبيعة واأهداف العدوان على 
الأوىل عر وكالء  بالدرجة  اإ�رضائيلي  اليمن، فهو عدوان  
اإ�رضائيل يف املنطقة واأدواتها، وهذا ما يف�رّض تاأكيد القيادة 
الثورية يف اليمن امل�شتمر على اأّن املعركة يف اليمن هي 
يف جوهرها معركة لفل�شطن كما هي لليمن، واأّن انت�شار 
خطوة  ميّثل  وهزميته  العدوان  ودح��ر  اليمن  يف  الثورة 
على طريق دحر الوجود ال�شهيوين يف فل�شطن واإنهاوؤه..
عند  فل�شطن  جت��اه  21/�شبتمر  ث���ورة  تقف  ومل 
يف  العربية  الأن��ظ��م��ة  معظم  اع��ت��ادت  كما  ال�����ش��ع��ارات، 
تعاملها مع الق�شية الفل�شطينية لدرجة اأّن بع�ض الأنظمة 
مع  الوقوف  عن  املتحّدثة  الكبرة  ال�شعارات  ترفع  كانت 
تتوّدد  كانت  ال��ذي  الوقت  نف�ض  يف  الفل�شطيني،  ال�شعب 
ومن  م�شبوهة،  عالقات  معهم  وتقيم  لل�شهاينة،  فيه 
الثورة.. اأ�شقطته  الذي  )عّفا�ض(  نظام  كان  الأنظمة  هذه 
ال�شهيوين  الكيان  وم��ن  فل�شطن  م��ن  امل��وق��ف  اإّن 
اليمنية  ال�شيا�شة  ثوابت  اأحد  21/�شبتمر  ثورة  مع  بات 
يقراأ  ومن  الإميانية،  هويتها  من  بع�شًا  وميّثل  الثورية، 
م�شتوًى  اأي  اإىل  يدرك  الثورة  انت�شار  منذ  اليمني  امل�شهد 
القد�ض  يوم  يف  املالين  ح�شود  وما  املوقف،  هذا  ارتقى 
على  الفعل  رّدات  ويف  الع�شكرية  العرو�ض  ويف  العاملي، 
واملكانة  وغ��ّزة،  وال�شّفة  القد�ض  يف  ال�شهاينة  جرائم 
ال��ث��ورة  ق��ائ��د  ال�شيد  خ��ط��اب  يف  لفل�شطن  امل��رك��زي��ة 
للمقاومة  املختلفة  الدعم  ومظاهر  ال�شيا�شية،  والقيادة 
الفل�شطينية، وح�شور اليمن كاأحد ركائز حمور املقاومة، 
ال�شواهد على موقعية فل�شطن من مركز الوعي  اإّل بع�ض 
الب�شرة،  املوؤمنة  وقيادتها  املباركة  اليمنية  للثورة 
الأ�شدقاء.. قبل  الأعداء  بهذا  ي�شهد  العزيز،  احلر  و�شعبها 

�لـــــــــعـــــــــاملـــــــــن... رب  هلل  و�حلــــــــــمــــــــــد 

التبعية والرتهان، ومن �شعارات ال�شتقالل الزائفة، وحملت 
لواء الدفاع عن وحدة اليمن وحريته وا�شتقالله، وقطع يد 
الو�شاية التي عاثت ف�شاداً فيه طوال �شتة عقود من الزمن..
ثورة   " احلوثي:  الدين  ب��در  امللك  عبد  ال�شيد  يقول 
ال�شعب  خاللها  من  انطلق  التي  املحطة  هي  �شبتمر   21
امل�شتقبل  ولبناء  املظلم،  املا�شي  من  للخروج  اليمني 
على اأ�شا�ض املبادئ والقيم التي ينتمي اإليها هذا ال�شعب..
وخ��ال�����ش��ة،  ن��ق��ي��ة  ث�����ورة  ���ش��ب��ت��م��ر   /21 ث�����ورة 
حت��ّق��ق��ت مب�����ش��ارك��ة ���ش��ع��ب��ي��ة وج��م��اه��ري��ة وا���ش��ع��ة 
م���ن خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات وم���ك���ّون���ات ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي..
م���ن وع��ي  ن��اب��ع��ة  ك���ان���ت  ���ش��ب��ت��م��ر  ث�����ورة 21/ 
حقيقية،  معاناة  واق��ع  وم��ن  بامل�شوؤولية،  واإح�شا�ض 
ومل ي��ك��ن حت��رك��ًا ب��داف��ع خ��ارج��ي، ه���ذا ال��ت��ح��ّرك ك��ان 
وي��ع��ّر  وال��ق��وي��ة،  ال��ف��اع��ل��ة  ب��خ��ط��وات��ه  ومم��ي��زاً  حكيمًا 
واحلكمة. الإمي����ان  �شعب  اليمني،  ال�شعب  ه��وي��ة  ع��ن 
ال��ّرك��ام  الكم م��ن  التي ورث��ت ك��ل ه��ذا  ال��ث��ورة  ه��ذه 
والأمني  والع�شكري  والقت�شادي  والثقايف  ال�شيا�شي 
الذي �شنعه نظام التبعية والو�شاية، وجدت نف�شها ومرة 
واحدة وجهًا لوجه اأمام م�شوؤولية قيادة الّدولة مبوؤ�ش�شاتها 
التحا�ش�ض  �شيا�شة  بفعل  واملتهالكة  واملهلهلة  املنق�شمة 
وال�رضاكات التي تعاطت مع الوطن كغنيمة قابلة للتق�شيم، 
النهيار  من  الدولة  موؤ�ش�شات  على  املحافظة  يعني  مّما 
ومن ثّم دفع قطار التغير لعبور هذه املوؤ�ش�شات مبا يكفل 
حمطة  عند  التوّقف  وعدم  واأهدافها،  الثورة  اأفكار  ترجمة 
ت�شير هذه املوؤ�ش�شات مبا هي عليه من خراب وف�شاد، ل 
�شّيما اأّن "اأن�شار اهلل" يرفعون لواء التغير وهذه اأولوية 
�شهلة  لي�شت  الت�شير  عملية  اأّن  رغم  الت�شير  جمّرد  ولي�ض 
الثورة  ميهل  مل  الذي  الغا�شم  العدوان  اأجواء  يف  ة  وخا�شّ
�شوى �شتة اأ�شهر، وحتى هذه الأ�شهر كانت قوى العدوان تعّد 
يف داخل اليمن وحت�رّض اأدواتها وجتّهزهم ليكونوا الطابور 
البدء  اإ���ش��ارة  انتظار  يف  يكمن  ال��ذي  واجلي�ض  اخلام�ض، 
اخلارجي.. العدوان  مع  تزامنًا  الداخل  من  القلعة  لإ�شقاط 
النظام  اإ�شقاط  خطوة  اأجن��زت  قد  الثورة  كانت  واإذا 
ال�شابق وكن�ض اأدواته، وا�شتطاعت يف ظل العدوان واحل�شار 
واأجهزتها،  الدولة  اأمور  ت�شير  �شنوات  ثماين  منذ  امل�شتمر 
اإ�شافة اإىل بناء  وهما منجزان ول �شك يف غاية الأهّمية، 
القوة الع�شكرية املقتدرة التي فاجاأت العامل بقدرة الإن�شان 
اليمني على الإبداع والبتكار يف ظل عدوان �شامل وح�شار 
خانق، واأكرث من هذا فقد ا�شتطاع هذا الإن�شان املجاهد اأن 
يقلب موازين وقواعد احلروب ليقّدم منوذجًا فريداً ي�شتحق 
لي�شت  كمادة  وتدري�شه  ودرا�شته  طوياًل،  عنده  التوّقف 
بيد  �شالحًا  لالإميان  كمادة  واإمّن��ا  وع�شكرية،  علمية  فقط 
ال�شعوب امل�شت�شعفة تواجه به جروت الظلم وال�شتكبار..
وال��ق��وي��ة(  )ال��ع��ادل��ة  ال��دول��ة  ب��ن��اء  وت��ب��ق��ى مهمة 
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الأ�صــرى الــــفل�صطينيون يف ال�صـــجون الإ�صــرائيلية
الواقع .. البطولة .. التحدي واملقاومة ..!!؟

بّسام علّيان*
       تقف احلروف حرى عاجزة عن اأن تنتظم 
مبديح يليق مبقام الأ�صرى الفل�صطينين يف 
تنبئ  اأن  اأو  ال�صرائيلي؛  الحتالل  �صجون 
بو�صف بحجم عذاباتهم اليومية، هم رجال 
عز نظرهم، هم عطر الق�صية الفل�صطينية 
وعنوانها الأبرز؛ هم نب�ض البطولة واأن�صودة 
ال�صجاعة  وتـــراويـــد  واملـــــــروءة،  ــنــخــوة  ال
الراب�صة  املرابطة  العيون  هم  والتحدي، 
وعزته. الوطن  لرفعة  حار�صة  باتت  التي 
     يتفق الأ�صرى الفل�صطينيون يف ال�صجون 
ال�صرائيلية؛ اأن لل�صجن زمن خا�ض ل يدركه 
اإل من خا�ض التجربة عن ُقرب اأو �صمع بها، 
وتراوح تلك التجربة بح�صب فرتة العتقال 
وامل�صهد ال�صيا�صي والجتماعي خارج الأ�صر، 
والذي بدوره، ينعك�ض على البنية العتقالية 
والــتــنــظــيــمــيــة داخــــل �ــصــجــون الحـــتـــالل.
ون�صال  املكان؛  ثبات  مع  ال�صجن  اإن زمن    
اأي  من  اأكرث  التاأكيد  اإىل  يدفعنا  الأ�صرى، 
ق�صية  اإعــطــاء  ــرورة  �ــص على  م�صى  وقــت 
قانونيًا  بعدًا  الحتالل  �صجون  يف  الأ�صرى 
واأن  واأدبــيــا.  واأخالقيا  واإن�صانيًا  و�صيا�صيا 
الفل�صطينين  ــصـــرى  الأ�ـ ق�صية  تــتــ�ــصــدر 
ال�صعيدين  عــلــى  الــوطــنــي  الــعــمــل  ــدول  جـ
يعانونه  مــا  ــراء  جــ والــ�ــصــعــبــي،  الــر�ــصــمــي 
�صلطات  قبل  مــن  وتــدابــر  اإجــــراءات  مــن 
الأمــر  الإ�صرائيلية،  واملعتقالت  ال�صجون 
ب�صبب  منهم  ا�صت�صهاد عدد  اإىل  اأدى  الذي 
ــي، واإبـــعـــاد  ــص ــوحــ� الــتــعــذيــب املــنــهــجــي وال
�صبه  يف  بع�صهم  ووجــود  لبع�صهم،  تع�صفي 
الطبي،  الإهـــمـــال  ب�صبب  احــتــ�ــصــار  حــالــة 
ــاة الأغــلــبــيــة الــ�ــصــاحــقــة مــنــهــم من  ومــعــان
الذي  الأ�صطوري  اخلاوية  الأمعاء  اإ�صراب 
الدرا�صة. هــذه  كتابة  حتى  �صاريًا  يــزال  ل 
ــوات  قـ ــرعــت  ــص �  1967 ــام  عــ فــمــنــذ        
من  العديد  بافتتاح  الإ�صرائيلي  الحتالل 
على  اخلناق  لت�صييق  واملعتقالت  ال�صجون 
فلجاأ  الفل�صطينية؛  الوطنية  املقاومة  حركة 
الحتالل اإىل اعتقال العديد من ال�صخ�صيات 
وزج  الفل�صطينية  املقاومة  واأبناء  الوطنية 
اعتقالته. ومع�صكرات  �صجونه  يف  بهم 
والحتجاز،  الأ�ــصــر  ظــروف  اإىل  وبالن�صبة 
الأرا�صي  من  الأ�صرى  احتجاز  عملية  فــاإن 
الفل�صطينية تتم يف �صجون ومراكز اعتقال 
الأرا�ــصــي  داخــل  تقع  اإ�صرائيلية  ع�صكرية 
مراكز  فهناك خم�صة   ،1948 العام  املحتلة 
وتــوقــيــف،  احــتــجــاز  و�ــصــتــة مــراكــز  حتقيق 
وع�صرون  ع�صكرية،  اعتقال  مراكز  وثالثة 
ال�صجون  مل�صلحة  تــابــعــًا  مــركــزيــًا  �صجنًا 
الحتالل  حكومة  تــزال  فال  الإ�صرائيلية. 
ما  �صجونها  يف  وتعتقل  حتتجز  الإ�صرائيلي 
بينهم  فل�صطيني،  معتقل   )6500( يقارب 
نواب  و)6(  امــراأة،  و)61(  )360( طفاًل، 
الأ�صرى  عدد  ويبلغ  الت�صريعي.  املجل�ض  يف 
املر�صى )1200( اأ�صر تقريبا )هذا الذين 
بينهم  مــن  مــر�ــصــهــم(،  حـــالت  عــن  يبلغ 
ال�صرطان  كاأمرا�ض  مزمنة،  حالة   )130(
اجلزئية.  اأو  الكلية  والإعــاقــة  وال�صكري 

ال�صجون  اإدارة  تقرتفه  ما  اإىل  بالإ�صافة 
بحق  ج�صيمة  انتهاكات  مــن  الإ�صرائيلية 
ممار�صة  يف  تتمثل  واملعتقلن،  الأ�ــصــرى 
الرعاية  من  واحلرمان  والعزل،  التعذيب، 
عليهم،  الطبية  التجارب  واإجــراء  الطبية، 
منهم  الع�صرات  وفاة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
اأثناء الأ�صر اأو بعده. كما ت�صمل النتهاكات 
الفل�صطينين  واملعتقلن  الأ�صرى  احتجاز 
ب�صورة  وحماكمتهم  �ــصــريــة،  �صجون  يف 
غر  الإداري  ــال  ــق والعــت قــانــونــيــة،  غــر 
املعتقالت  اقتحام  اإىل  اإ�صافة  املــ�ــصــروع، 
القمع  عمليات  تتخللها  التي  وال�صجون، 
والتنكيل والتفتي�ض، واإجراءات ا�صتفزازية، 
ــاظ الــنــابــيــة،  ــ ــف ــ ــه الــ�ــصــتــائــم والأل ــوجــي وت
وعمليات تخريب متعمدة لأق�صام الأ�صرى.
اإىل  الحـــتـــالل  �ــصــلــطــات  ت�صعى  كــمــا       
عر  ــتــهــاكــات  الن ــن  م ــد  ــزي امل "قوننة" 
ب�صن  الإ�صرائيلي"؛  "الكني�صت  قــيــام 
على  تنطوي  عن�صرية  قــوانــن  جمموعة 
التغذية  قــانــون  مثل  عقابية،  اإجـــــراءات 
الطعام،  عن  امل�صربن  لالأ�صرى  الق�صرية 
ومــ�ــصــروع الــقــانــون اخلــا�ــض مبنع الإفـــراج 
ــصـــرى املــحــكــومــن مـــدى احلــيــاة،  عــن الأ�ـ
وو�صلت  الأ�ــصــرى.  اإعــدام  قانون  وم�صروع 
وفر�ض  الأطــفــال  تعذيب  حــد  النتهاكات 
ــن خــــالل حمــاكــم  الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــم مـ
الــعــدالــة. مــقــومــات  ــى  ــ اأدن فيها  تــتــوفــر  ل 
     اأمــام هذه الجــراءات غر الأخالقية؛ 
والتي  النــ�ــصــاين؛  القانون  عــن  واخلــارجــة 
تو�صف باملجرمة؛ يوا�صل فيه قرابة 1700 
املفتوح  اإ�صرابهم  فل�صطيني  واأ�صر  معتقل 
ممار�صة  بــوقــف  مطالبن  الــطــعــام،  عــن 
عزل  و�صيا�صية  التع�صفي  الإداري  العتقال 
الزيارة،  بحق  لذويهم  وال�صماح  الأ�صرى، 
وممار�صة حقهم بالتعليم، وقف الإجراءات 
اإل  العادلة.  املطالب  من  وغرها  العقابية 
ل  الأ�ــصــرى  مــع  الت�صامنية  الفعاليات  اأن 
بعيًدا  ال�صعبية  الت�صامنية  املظاهر  تتعدى 
ينتظره  الــذي  اجلــدي  الر�صمي  الفعل  عن 
الأ�صرى واملعتقلون وذووهم، �صواء بالإ�صناد 
الكفاحي والن�صايل، اأو الفعل الديبلوما�صي 
القانوين  التحرك  اأو  الر�صمي،  وال�صيا�صي 
ذات  الدولية  الآلــيــات  بتفعيل  واحلقوقي 
وعــزل  وحما�صبة  والخت�صا�ض،  ال�صلة 

الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  فاإن  وللتاأكيد؛       
والرابعة اعترتا اأن اأفراد املقاومة امل�صلحة 
امل�صاركن يف الأعمال القتالية الذين يقعون 
يف قب�صة قوات الحتالل هم اأ�صرى حرب، 
جنيف  اتفاقية  مــن  حمايتهم  ي�صتمدون 
اأما  الأول.  الإ�ــصــايف  والــروتــوكــول  الثالثة 
امل�صلحة  الأعــمــال  يف  ي�صاركون  ل  الــذيــن 
والقتالية، فيخ�صعون حلماية اتفاقية جنيف 
الرابعة. اإل اأن ال�صلطة الفل�صطينية بدل اأن 
ت�صتفيد من بنود واتفاقات القانون الدويل؛ 
الق�صايا  �صمن  الأ�ــصــرى  ملف  مع  تتعامل 
املــرتــبــطــة بــاحلــل الــنــهــائــي مــثــل احلـــدود 
والأمن والالجئن واملياه، اأي عدم التعاطي 
حقوقيًا  ملفًا  باعتباره  الأ�ــصــرى  ملف  مــع 
ال�صلطة  قيادة  وخ�صوع  ودولــيــًا،  و�صيا�صيًا 
املتنفذة لتحكم و�صيطرة حكومة الحتالل.

     ونظرًا لأن ال�صلطة الفل�صطينية املتنفذة، 
الأ�صرى؛  ملف  حيال  تفعله  ما  بيدها  لي�ض 
ــال داخــــل �ــصــجــون  ــطــ ــ ــرى الأب ــ ــص ــ فــــاإن الأ�
ويتحدون  يقاومون  ال�صرائيلي  الحــتــالل 
الحــتــالل  عنجهية  ويــتــحــدون  الحـــتـــالل 
خا�صة  ال�صهيونية،  الع�صكرية  وحكومته 
ن�صال  لدعم  وطنية  ا�صرتاتيجية  غياب  يف 
عن  بالإ�صراب  فيقومون  الأ�صرة  احلركة 
اأهم  كاأحد  و�صعوبته  ق�صوته  رغم  الطعام 
واأقــوى  الأ�صرى  ي�صتخدمها  التي  الأ�صلحة 
اإليها  تلجاأ  التي  امل�صروعة  الن�صال  اأ�صكال 
لنتزاع  الق�صبان  خلف  الأ�ــصــرة  احلركة 
احلــقــوق الأ�ــصــا�ــصــيــة اخلــا�ــصــة بــالــفــرد اأو 
اجلماعة، حيث ا�صتطاع الأ�صرى من خالله 
وانــتــزاع  الإجنـــــازات،  مــن  الكثر  حتقيق 
اآخــر  وكـــان  امل�صلوبة،  حقوقهم  مــن  جــزء 
وا�صحا،  اأثرا  تركت  التي  الإ�صرابات  هذه 
هو  ال�صجون  ــع  واقـ تغر  اأن  وا�صتطاعت 
اإ�صراب الكرامة يف ني�صان من العام 2012 
الذي اأنهى العزل النفرادي يف حينه، واأعاد 
برنامج زيارات قطاع غزة بعد انقطاع ملدة 
6 �صنوات متوا�صلة. وما مييز هذه الركيزة 
العتقال،  ظــروف  حت�صن  يف  ُت�صهم  اأنها 
ــر. ــصـ ــم مـــن الأ�ـ ول يــثــمــر عــنــهــا حتـــررهـ
بــّد بــل مــن الــالزم  بــاأنــه ل       وهنا نقول 
لبناء  ق�صوى  اأهــمــيــة  اإعــطــاء  والـــواجـــب، 
الأ�صرى  ق�صايا  لدعم  وطنية  ا�صرتاتيجية 
ا�صتعادة  على  تــقــوم  الأ�ـــصـــرة،  واحلــركــة 
ــاء  ــهـ ــدة الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي، واإنـ ــ وحـ
�صياق  يف  امل�صاحلة  وحتقيق  النــقــ�ــصــام، 
ي�صمن  ومبا  الوطنية،  الوحدة  بناء  اإعــادة 
�صيا�صي  فل�صطيني  نــظــام  ــاء  ــن ب اإعـــــادة 
وبرنامج  دميقراطية،  اأ�ص�ض  على  موحد 
ــة  ــ ــة نــ�ــصــالــيــة وروؤيـ ــيــجــي وطـــنـــي وا�ــصــرتات
الكفيلة  الآلــيــات  لو�صع  و�صيا�صية  قانونية 
الفل�صطينين،  للمعتقلن  احلماية  بتوفر 
القانون  واأحــكــام  قــواعــد  اإىل  بال�صتناد 
ال�صيا�صية  العتبارات  عن  بعيًدا  الــدويل، 
لالحتالل. الع�صكرية  الــقــوة  ــالءات  ــ واإمـ

�صـــيا�صي. وباحث  اجتماعي  كاتب   *

ــض �ــصــغــوط  ــر�ـ ــالل، وفـ ــ ــت ومــقــاطــعــة الحــ
مطالبهم. اإىل  لال�صتجابة  عليه  ــادة  جـ
وعلى الرغم من اجلهود املقدرة التي بذلتها 
هيئة الأ�صرى واملحررين، وجهود املنظمات 
املختلفة،  والف�صائل  الفل�صطينية،  الأهلية 
اأن  غر  والدولية،  العربية  اجلهود  وبع�ض 
الإخفاق  يف  يتمثل  بينها  امل�صرتك  القا�صم 
فيها  تــتــوزع  متكاملة  ا�صرتاتيجية  ببلورة 
ي�صمح  مبا  وتتكامل  وامل�صوؤوليات،  الأدوار 
ق�صية  لإ�ــصــنــاد  حقيقي  تــراكــم  بـــاإحـــداث 
الحتالل،  �صجون  يف  والأ�ــصــرات  الأ�ــصــرى 
للتطورات  اجلهود  هــذه  اإغفال  عن  ف�صاًل 
ــة  ــ الــتــي حــ�ــصــلــت مـــا بــعــد حــ�ــصــول "دول
فل�صطن" على �صفة دولة مراقب يف الأمم 
املتحدة، وان�صمامها جلملة من التفاقيات 
العمل  �صرعة  يقت�صي  الذي  الأمر  الدولية، 
على بلورة ا�صرتاتيجية وطنية لدعم ق�صايا 
تبنيها  يــتــم  بحيث  واملــعــتــقــلــن،  الأ�ـــصـــرى 
وتعزيز  الفل�صطيني،  والكل  امل�صوؤولن  من 
ال�صراكات مبوجبها مع الأج�صام واملنظمات 
الأ�ــصــرى  لن�صال  الــداعــمــة  وال�صخ�صيات 
الأدوار  تقا�صم  ي�صمن  مبا  ودولــيــًا،  عربيًا 
وامل�صوؤوليات وتكاملها حتى ل يت�صتت اجلهد 
واأعبائهم. امل�صوؤولن  ان�صغالت  يف  وي�صيع 
    وُي�صنف ال�صراع ال�صرائيلي- الفل�صطيني 
نزاعًا  باعتباره  الدويل  القانون  منظور  من 
لذا  الحــتــالل،  وجــود  بحكم  دولــًيــًا  م�صلحًا 
حمتلة،  مناطق  الفل�صطينية  الأرا�صي  تعد 
اأو�صلو والعرتاف بدولة  اتفاقيات  ومل تغر 
فل�صطن كع�صو مراقب من حقيقة خ�صوعها 
دولة  القانوين  مركزها  ــات  وب لالحتالل، 
الحتالل. حتت  املتحدة  الأمم  يف  مراقب 
      ويعتر املركز القانوين للمعتقلن والأ�صرى 
متنوعة،  اجــتــهــادات  حمــل  الفل�صطينين 
وهــي: اجتــاهــات  ثالثة  يف  ح�صرها  ميكن 
ــرى  ــ ــص ــ اأ� ــم  ــتـــرهـ ــعـ يـ الأول:  الجتـــــــــاه 
حــــــرب يـــخـــ�ـــصـــعـــون لتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف 
ــرب. ــ ــة بـــاأ�ـــصـــرى احلـ ــصـ ــا�ـ الـــثـــالـــثـــة اخلـ
باعتبارهم  معهم  يتعامل  الــثــاين:  الجتــاه 
جنيف  اتفاقية  بحماية  يتمتعون  معتقلن 
ــن. ــي ــدن ــة اخلـــا�ـــصـــة بــحــمــايــة امل ــعـ ــرابـ الـ
الجتاه الثالث: يرى اأنهم خمتطفون بطريقة 
�صرعي. غر  الحتالل  كــون  �صرعية،  غر 
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تـ�صاعد اإرادة الفلـ�صـطـيـنيني وفـعـلهم الـكـفاحـي الـيـومـي

وامناطه  وباأ�صكاله  الفل�صطيني،  الكفاحي  العمل 
املُتعددة، مل يتوقف حلظة واحدة، على الطريق الطويل 
م�صاراته،  لكن  واجل�صام.  الكرى  بالت�صحيات  املُعّبد 
بياين  خــٍط  �صكل  على  بل  م�صتقيم،  خــٍط  على  تعتمل  ل 
�صعودًا  احيانًا  كان  ولو  و�صعودًا،  موؤقتًا،  هبوطًا  يتحرك 
من  عليه  ن�صتدل  مــا  وهــذا  الأعــلــى،  نحو  بطيء  ب�صكٍل 
الأر�ض، ووفق ظروف ومتطلبات  املتوفرة على  املُعطيات 
ب�صعابها".  اأدرى  مكة  "اأهـــل  قيل  وكما  مرحلٍة،  كــل 
كفاح  توؤيد  التي  الدولية،  ال�صرعية  ووفقًا  لذلك، 
الإحــتــالل،  نــر  حتــت  والــواقــعــة  امل�صت�صعفة  ال�صعوب 
اأ�صكال العمل بوجه  اأهمية كبرة، يف ممار�صة كل  تكمن 
الكفاح  تفعيل  من  الأر�ـــض،  على  وجت�صيداته  الإحــتــالل 
ملواجهة  املــتــوفــرة،  وبالو�صائل  الدميقراطي،  ال�صلمي 
التي  وجمموعاتهم  امل�صلحن،  امل�صتوطنن  ع�صابات 
الغربية  ال�صفة  مــن  خمتلفة  مناطق  يف  فــ�ــصــادًا  تعيث 
نحو  امل�صتوطنن  هـــوؤلء  اعـــداد  و�صلت  وقــد  والــقــد�ــض، 
التطرف  جمموعات  اأعتى  مُيثلون  م�صتوطن،  الف   600
والإرهاب يف دولة الإحتالل. ورفع وترة فعاليات املقاومة 
ال�صتعماري  ال�صتيطان  �صد  ــض  الأر�ــ على  ال�صعبية 
البوؤر  اإقامة  ملحاولت  والت�صدي  الع�صكرية  واحلواجز 
ال�صتيطانية من قبل امل�صتعمرين على اأرا�صي املواطنن 
العمل  اىل  و�صوًل  الفعاليات،  هذه  يف  اجلميع  وم�صاركة 
وبالأخ�ض يف منطقة  الآن،  يتج�صد  كما  املقاوم  الفدائي 
النار. جبل  نابل�ض  ومدينة  حولها،  ومــا  جنن  مدينة 
 ،2022 العام  من  الأوىل  املا�صية،  الأ�صهر  وخــالل 
باأ�صكاله  الفل�صطيني  الــكــفــاحــي  الــعــمــل  �ــصــعــود  كـــان 
الأ�صهر:  تلك  �صهدت  فقد  ُمتميزًا،  املختلفة  وامنــاطــه 
مواجهة  يف  اجلــمــاهــري  والعمل  ال�صيا�صي،  الن�صال 
ــالل، وا�ــصــتــخــدام �ــصــالح احلــجــارة واملــظــاهــرات  الحــت
خــا�ــصــة يف مــنــطــقــة الـــقـــد�ـــض، وا�ــصــتــخــدام الــ�ــصــالح 
الأبــيــ�ــض مــن الــ�ــصــبــاري والــ�ــصــكــاكــن، والإ�ــصــتــبــاك مع 
ومن  بــالأيــدي  امل�صتوطنن  وقــطــعــان  ــالل  الحــت جــنــود 
جي�ض  حــواجــز  لإعـــتـــداءات  والت�صدي  �صفر،  النقطة 
امل�صلح  الفدائي  ب�صكله  املقاوم  للعمل  و�صوًل  الحتالل، 
مناطق  خمتلف  يف  واقــع  هو  كما  الإمكانية  تتوفر  حن 
�صمود  يف  اأي�صًا  ماتبدى  وهو  والقد�ض،  الغربية  ال�صفة 
من  "الإ�صرائيلية"  العدوان  حمالت  بوجه  غزة  قطاع 
 .2022 اأيار/مايو  �صهر  بداية  يف  واأخــرهــا  لأخــر،  حــٍن 
..؟  ذلـــــــــــك  كــــــــل  يـــــعـــــنـــــي  مــــــــــــــاذ� 
هناك  اأن  القول  �صوى  له،  تف�صر  ول  واحــد،  املعنى 
الكفاحية،  والإرادة  املعنوية،  ــروح  ال يف  هائاًل  �صعودًا 
عموم  عند  يوم  كل  تتعزز  والــقــدرات،  للطاقات  وتراكم 
الطوق  )دول  ال�صتات  ودول  الداخل،  يف  فل�صطن  اأبناء 
يعاين  التي  ال�صعبة  الأو�ــصــاع  من  بالرغم  حتــديــدًا(، 
اقت�صاديًا   : وال�صتات  الداخل  يف  فل�صطن  اأبناء  منها 
الإحــتــالل  وم�صايقات  التنقل،  و�صعوبات  وُمعي�صيًا، 
الفل�صطينية  الأرا�ـــصـــي  عــلــى  ــيــالء  ــت ــص والإ� الــيــومــيــة، 
اأ�صجار  خا�صة  الأ�صجار،  واقتالع  تهويدها،  وحمــاولت 
عن  ف�صاًل  الــنــا�ــض.  رزق  م�صادر  وجتفيف  الــزيــتــون، 

وقد   ،)1948 العام  مناطق  )يف  الداخل  فل�صطينيي  ا�صتهداف 
الإ�صرائيلية"،  و"ال�صرطة  )ال�صاباك(  العام  الأمن  جهاز  اأعلن 
مدينة )عكا( يف  من  �صبان  �صبعة  اعتقال  يوم 2022/9/7، عن 
ن�صرة  اندلعت  التي  ال�صعبية  الهبة  اأحداث  خلفية  على  الداخل، 
للقد�ض والأق�صى وال�صيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدًا باعتداءات 
اأيــار/ يف  ال�صرطة،  بحماية  العرب  املواطنن  على  امل�صتوطنن 
واأميــن  حماد،  وحممد  فــران،  راين  هم  وال�صبان   .2021 مايو 
زلفي، وهيثم عو�ض، و�صالح جميد، وق�صي عبا�ض، واأدهم ب�صر.
اإذًا، الروح والإرادة الكفاحية املتوا�صلة واملتاأ�صلة لدى اأبناء 
فل�صطن، وال�صمود الأخر يف قطاع غزة، ومدينتي جنن ونابل�ض، 
وريفهما، تتطور كل يوم ويرتفع من�صوبها بالرغم من اإزدياد اأعداد 
ال�صهداء واجلرحى  الكبر يف عدد  والرتفاع  والأ�صرى،  املعتقلن 
الفئات  وبــاقــي  والفتيات  والفتيان  ال�صباب  مــن  الفل�صطينين 
وانت�صرت. الفل�صطينية  املقاومة  روح  تعَزَزت  هذا  ومع  العمرية، 
الفل�صطينية  املقاومة  حدة  وارتفاع  الإعتمالت،  تلك  كل  اإن 
"الإ�صرائيلية" لر�صد  لالإحتالل دفع معاهد ومراكز الدرا�صات 
عن  �صدر  اإ�صرائيلي"  "تقرير  فـــراأى  اإيــاهــا،  ــور  الأمـ وحتليل 
الأربعاء  اأبيب يوم  تل  القومي" يف جامعة  الأمن  اأبحاث  "معهد 
�صد  احلالية  الإ�صرائيلية"  "املمار�صات  منط  باأن   ،2022/9/7
ت�صاعد العمليات الإ�صتباكية التي ينفذها فل�صطينيون يف ال�صفة 
الغربية، ُت�صّكل اأر�صا خ�صبة لتعاظم روح املقاومة الفل�صطينية". 
اأن   )48 عــرب  )موقع  منه  مقاطع  نقل  الــذي  التقرير  واأ�ــصــاف 
على  يو�صك  الع�صب  ق�ض  مفهوم  وفق  لل�صراع  اإ�صرائيل  "اإدارة 
وا�صع،  عنف  انفجار  اإىل  ــوؤدي  ي قد  اأنــه  وحتى  نف�صه،  ا�صتنفاد 
اإ�صرائيل".  اأمــام  املاثل  احلقيقي  الإ�صرتاتيجي  التحدي  ُي�صكل 
اإ�صعال  وحماولة  النار،  اإطــالق  عملية  اىل  ُن�صر  واقعة،  ويف 
يف   90 رقــم  الــ�ــصــارع  يف  "اإ�صرائيلين"  ــودُا  جــن تنقل  حافلة 
من  مفاجئة  تكن  مل  حيث   ،2022/9/4 الأحـــد  يــوم  الأغــــوار، 
فعل  رد  انــعــدام  ب�صبب  ول  ومنفذيها،  وتوقيتها  حدوثها  حيث 
م�صادر  تزعم  كما  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  جانب  مــن 
الإحتالل.  اأمن  ورجــال  ع�صكر  قادة  وكبار  لبيد(  )يائر  حكومة 
الكفاح  م�صار  يف  ويانعة  وارفـــة  �صجرة  العملية  تلك  كانت  بــل 
املقاومة  روح  يف  اآخــر  ف�صل  وهي  بالت�صاع،  الآخــذ  الفل�صطيني 
جديدة  وتكتيكات  باأ�صكال  يــوم  كــل  يتبلور  ــذي  ال الفل�صطينية 

الإقليم  وعموم  فل�صطن  يف  القائم  الــواقــع  تنا�صب  وخُمتلفة 
العدو".  تفرح  بل  �صديق،  "لُت�صُر  عربية  حالة  يعي�ض  الــذي 
اإن ا�صتمرار مقاومة ال�صعب العربي الفل�صطيني لالإحتالل، 
ال�صعب  ن�صف  نحو  ووجــود  املمكنة،  والأمنـــاط  الأ�صكال  وبكل 
)�صبعة  الــتــاريــخــي  وطــنــه  ــض  ار�ــ عــلــى  ــف،  ــي ون الفل�صطيني 
من  الكثر  دفــع  مليون(  ع�صر  اربعة  اأ�صل  من  ونيف،  مالين 
من  "اإ�صرائيل"  اقــرتاب  عن  للحديث  الإحتالل  دولــة  �صا�صة 
القادة  من  بع�صهم  بــات  لذلك  الإ�صرتاتيجية".  "املع�صلة 
لـــ  يدعو  "اإ�صرائيل"،  يف  والأمنين  والع�صكرين  ال�صيا�صين 
باجتاه  التفاو�صية،  العملية  ا�صتئاف  واعادة  ال�صيا�صي  "احلل 
ظل  يف  حُمــدودة  كانت  لو  حتى  الفل�صطينين،  عن  النف�صال 
غياب اإمكانية التو�صل اإىل ت�صوية دائمة يف امل�صتقبل املنظور". 
ع�صكرية  بعملية  للقيام  عــددًا(  اأقــل  )وهــم  اأخــرون  دعا  بينما 
ال�صفة  لجتياح  الواقي"  "ال�صور  حملة  غــرار  على  وا�صعة، 
"حتطيم البنية التحتية لالإرهاب  اأ�صموه  الغربية، من اأجل ما 
)ال�صن  ال�صباك  جهاز  رئي�ض  اأطلق  فيما  بالتطور".  الآخــذ 
 ،2022/9/12 يوم  ُملفتًا  ت�صريحًا  الداخلي،  الأمــن  اأو  بيت( 
الداخلي  الو�صع  لإ�صرائيل  احلقيقي  "التهديد  اإن  فيه  قــال 
ال�صتقرار  عــدم  اأن  واأ�ــصــاف  ال�صيا�صي".  ال�صتقرار  وعــدم 
"اجلي�ض  واأن  "الإرهــــــاب".  اأ�ــصــمــاه  مــا  ــغــذي  ُي ال�صيا�صي 
اجلمهور".  عن  احلقيقة  اإخفاء  ويحاول  يكذب  الإ�صرائيلي 
لكنه مل يعرتف بحقيقة اأن الإحتالل هو ال�صبب يف كل مايجري.
الأرا�ــصــي  يف  الو�صع  �صخونة  ــزداد  ت اأن  يتوقع  هنا،  من    
الإحــتــالل،  مــع  الــ�ــصــراع  جبهة  وعــلــى  املحتلة،  الفل�صطينية 
القوى  بجميع  يفرت�ض  ما  وهو  وممكنة،  واردة  التوقعات  وكل 
الوطني  الهم  ل�صالح  بينها  فيما  التباينات  تنحية  الفل�صطينية 
مواجهة  اإن  الــقــادمــة.  ال�صعبة  للمرحلة  والإ�ــصــتــعــداد  الــعــام 
تتوقف.  ومل  لن  وم�صتمرة،  دائــمــة،  عملية  الحــتــالل  �صلطات 
بالتطورات  حبلى  املنظور،  اأفقها  ويف  القادمة،  املرحلة   
الإحــتــالل  دولــة  لأن  الأر�ــــض،  على  املــاديــة  وحتى  ال�صيا�صية، 
حــال(  كــل  على  )املُعلنة  خططه  و�صع  قــد  الإحــتــالل،  وجي�ض 
اأن  ن�صتبعد  ول  الأر�ـــض،  على  العمليات  من  جمموعة  لإجـــراء 
باجتياح  التالية  املرحلة  خالل  قامت  وقد  الإحتالل  قوات  نرى 
عام  ح�صل  كما  الغربية  الغربية  ال�صفة  ومــدن  مناطق  كافة 
قلب  اىل  الإحـــتـــالل  جي�ض  دبـــابـــات  و�ــصــلــت  عــنــدمــا   ،2002
و�صمد  ن  حت�صّ الــذي  املبنى  وطــوقــت  اهلل،  رام  يف  املقاطعة 
اأن  وا�صتطاع  عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  الراحل  الرئي�ض  داخله 
وحتى  والأممية،  العربية  ال�صيا�صية  وات�صالته  معركته  ُيدير 
حن  اىل  ال�صيقة  امل�صاحة  تلك  داخــل  من  الع�صكرية  معركته 
باري�ض  يف  الع�صكري  امل�صفى  اىل  نقله  بعد  وا�صت�صهاده  مر�صه 
 .2004 الــثــاين/نــوفــمــر  تــ�ــصــريــن   11 يف  بيل�صي(  )مــ�ــصــفــى 
 اإن "اإ�صرائيل"  لن تنجح يف فر�ض اإرادتها على ال�صعب 
والدميوغرافية  اجلغرافية  احلقائق  تغير  يف  ول  الفل�صطيني، 
اأو قوة الدعم الأمريكي املُقدم  والتاريخية مهما بلغت �صطوتها 
ُيف�صل  اأن  ي�صتطيع  الــدوؤوب  بكفاحه  الفل�صطيني  فال�صعب  لها. 
هذه املخططات. وهنا على القوى الفل�صطينية جميعها اأن تكون 
الوحدة  بناء  اإعادة  ل�صالح  ل�صعبها،  والوفاء  الريادة،  موقع  يف 
الإحــتــالل. مواجهة  يف  امل�صتويات  كل  على  والعمل  الوطنية، 

علي بدوان
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املقد�شين  وخ�شو�شًا  الفل�شطينيون  يخو�ض 
امل�شتوطنن  اقتحامات  ومواجهة  ال�شمود  معركة 
للت�شحية  عايل  وا�شتعداد  عميق  بوعي  امل�شتعمرين، 
دفاعًا عن القد�ض ومقد�شاتها. ورغم اإمكانياتهم املادية 
املتوا�شعة، مل تتوّقف مقاومتهم للعدوان طيلة عقود 
الحتالل التي كانت حافلة يف حمطات كثرة وفارقة، 
والقهر  والتجويع  التهجر  �شد  العنيفة  باملواجهات 
الحتالل  وق��وات  للم�شتوطنن  والت�شدي  والتمييز، 
اليوم  فهاهم  الأق�شى.  امل�شجد  على  واعتداءاتهم 
ميت�شقون �شالح الإميان والنتماء لأر�شهم وتاريخهم 
الأ�شيل، ويجددون ال�شر على طريق اأ�شالفهم يف الدفاع 
ومقد�شاتهم. اأر�شهم  وعن  الفل�شطيني  الوجود  عن 
الغربية  القد�ض وال�شفة        منذ زمن، تندلع يف 
املقاومة  من  منطًا  ت�شكل  م�شلحة،  �شبابية  انتفا�شة 
والتحركات  الفردية،  العمليات  فيها  جتتمع  التي 
ال�شعبية اإىل جانب النويات امل�شلحة، ول مير يوم دون 
وال�شبان  الإ�رضائيلي  اجلي�ض  بن  عنيفة  ا�شتباكات 
ال�رضائيلي  اجلي�ض  بيانات  وح�شب  الفل�شطينين. 
هاآرت�ض  �شحيفة  يف  �شيزاف  هاجر  اأوردت��ه��ا  التي 
 140 حدثت  العام  بداية  منذ  فاإنه    2022/9/14
ال�رضائيلي  اجلي�ض  ق��وات  �شد  ن��ار  اإط���الق  ح��ادث��ة 
يف  هذا  الغربية،  ال�شفة  يف  اإ�رضائيلين  وم�شتوطنن 
موازاة كل العام املا�شي الذي حدثت فيه 61 حادثة 
اإ�رضائيليان  قتل  احلايل  العام  بداية  ومنذ  نار.  اطالق 
يف ال�شفة الغربية، من بينهما م�شتوطن من م�شتعمرة 
"اليمام"  وحدة  من  اآخر  وجندي  القد�ض  يف  اأريئيل 
اجلي�ض  نفذه  اقتحام  يف  قتل  الإ�رضائيلي،  اجلي�ض  يف 
هذه  يف  قتلوا  اإ�رضائيلي   18 اإىل  اإ�شافة  جنن،  يف 
 .1948 عام  اأرا�شي  داخل  فردية  عمليات  يف  الفرتة 
�شوته  اإعالء  اجلديد  املقاومة  جيل  ا�شتطاع  لقد 
يف  ما�شيًا  الإ�رضائيلي  الحتالل  �شيا�شات  وجه  يف 
حلالة  الطريق  ممهداً  الأق�شى،  امل�شجد  اإىل  طريقه 
على  الفل�شطيني  ال�شعب  وجود  حتمي  �شعبي  نهو�ض 
اأر�شه، وتعزز �شموده. ويظهر هذا اجليل الأ�شيل جليًا 
لعتداءات  الت�شدي  خالل  من  الوا�شح  ت�شميمه  يف 
الفعلية  املمار�شة  ويف  الحتالل،  وقوات  امل�شتوطنن 
ال�شتباك  يف  جتلت  التي  الأر�ض  على  ن�شاهدها  التي 
الوطنية  الإرادة  ميتلك  جيل  فهو  الح��ت��الل.  م��ع 
بالق�شية  العميق  ال��وع��ي  ميتلك  كما  والكفاحية،  
الوطنية، ومبفا�شلها الأ�شا�شية، وباأهمية الن�شال �شد 
الحتالل، باإبداع وقدرات ذاتية غر متوقعة. هذا اجليل 
و�شل اإىل هذه احلد بعد ا�شتنفاد مرحلة من ال�شر على 
القمع والإهانة وال�شطهاد واملالحقات والعتقالت، 
وترة  ارت��ف��اع  مع  تقدميه  ميكن  ما  هناك  يعد  فلم 
ال�شيا�شات القمعية �شد الفل�شطيني يف تفا�شيل حياته 
امل�شتوى  على  مت�شه  حتديات  ذل��ك  و�شكل  اليومية، 
اإ�شافة  والقدرة،  الإرادة  وتعطل  والكرامة،  الإن�شاين 
هنا  ومن  الأخالقية،  والقيم  باملقد�شات  امل�ض  اإىل 
ال�رضيف. الأق�شى  وباحات  القد�ض  من  ال�رضارة  كانت 
ت�شارعًا  الأق�شى  وامل�شجد  القد�ض  مدينة  وت�شهد 
الحتالل  و�شلطات  امل�شتوطنن  قبل  من  حممومًا 
الإ�رضائيلي يف تنفيذ خمططات ال�شيطرة على امل�شجد 
الأق�شى وتهويده، وتتمثل يف اقتحام باحات امل�شجد 
اأم��ام  اليهودية  الطقو�ض  واإق��ام��ة  املبارك  الأق�شى 

النتهاكات  ل�شل�شلة  امتداد  اأنه  كما  واإ�شالميًا،  دينيًا 
الإ�رضائيلية ال�شابقة، والتي اأّدت اإىل موجات مواجهة 
معركة  خ��الل  ول�شيما  الفل�شطينية،  املقاومة  مع 
وا�شتباك. مواجهة  جولت  من  وبعدها  القد�ض  �شيف 
عنا�رض  تت�شاعد   2022 العام  هذا  بدايات  ومنذ 
عنا�رض  واأول  الغربية،  وال�شفة  القد�ض  يف  التفجر 
حيث  الأق�شى؛  امل�شجد  يف  يحدث  ما  هو  التفجر 
من  م�شبوقة،  غر  بوترة  ال�شهيوين  العدوان  ت�شاعد 
منذ  هيمنت  اأن  بعد  والدينية  اليمينية  القوى  جانب 
ال�شهيوين؛  الكيان  يف  وال�شيا�شة  احلكم  على  �شنوات 
اإذ  الإ�رضائيلي،  اجلمهور  اأو�شاط  يف  جتذُّرها  وازداد 
فانحازت  املتطرفة  حقيقتهم  عن  ال�شهاينة  ك�شف 
ما  فعليا  وتال�شى  باليمن  مايعرف  نحو  غالبيتهم 
الدينية  املجموعات  و�شيطرت  "الي�شار"،  ي�شمى 
ال�شيا�شية  الكيان  مفا�شل  على  املتطرفة  اليهودية 
ت�شابق اجلميع يف  والجتماعية، وهذا ما نلحظه يف 
ت�رضيحاتهم واأفعالهم من خالل احلمالت النتخابية 
ال�شهيوين،  امل�رضوع  حلقيقة  النك�شاف  هذا  احلالية، 
بال مواربة، م�رضوع ا�شتيطاين متطرف، يعيد ال�رضاع 
الهيكل"  "جماعات  وتلعب  احلقيقية.  طبيعته  اإىل 
من  الأر���ض،  على  واقع جديد  تكري�ض  كبراً يف  دوراً 
وتن�شب  اليهودية.  الدينية  املوا�شم  ا�شتغالل  خالل 
اليهود  حماولة  على  لل�شهاينة  احلالية  امل�شاعي 
اإق��ام��ة  اإدخ����ال مظاهر ع��ب��ادة ي��ه��ودي��ة م��ن خ��الل 
خالل  امل�شجد  ب��اح��ات  يف  تلمودية"،  "طقو�ض 
الدخول  ومنها  العرية،  ال�شنة  راأ����ض  اأع��ي��اد  ف��رتة 
للم�شتوطنن،  التوراتي  وباللبا�ض  كبرة  ب��اأع��داد 
ال��ق��راب��ن. واإدخ������ال  ب��ال��ب��وق  ال��ن��ف��ح  اإىل ج��ان��ب 
 وعلى الرغم من هذه العتداءات التي مل تتوقف، 
بهويتهم  التم�شك  على  ي�رضون  الفل�شطينين  ف��اإن 
ومقد�شاتهم  ممتلكاتهم  ع��ن  وي��داف��ع��ون  الوطنية 
وكلما  التهويدية.  الح��ت��الل  �شيا�شات  ويواجهون 
ال��ع��دوان،  يف  ال�شهيوين  الح��ت��الل  �شلطات  اأوغ��ل��ت 
امل�شتعمرات  وب��ن��اء  الأرا���ش��ي  مب�����ش��ادرة  وق��ام��ت 
ازدادت  امل��ق��د���ش��ات،  وت��ه��وي��د  ال��ت��اري��خ  و���رضق��ة 
متطورة  نوعية  اأ�شكاًل  وات��خ��ذت  ح��دة،  مقاومتهم 
ال�رضاع  خو�ض  يف  الفل�شطيني،  الإبداع  فيها  يتجلى 
تلن.  ل  ثابتة  وعزمية  عالية  واإرادة  را�شخ  باإميان 

ج��ّراء  الدائم  التوتر  من  حالة  وخلق  ال��راق،  حائط 
من  عليهم،  والعتداء  امل�شلن  على  احل�شار  ت�شديد 
اإىل  تدعو  التي  املتطرفة  اليهودية  املنظمات  قبل 
حمالت  بتنظيم  تقوم  والتي  الأق�شى،  امل�شجد  هدم 
التهويد والقتحامات ب�شكل م�شتمر حتت حماية قوات 
اليهود  احلاخامات  لدعوات  تلبية  وذل��ك  الحتالل. 
الأق�شى،  امل�شجد  لقتحام  تدعو  التي  وت�رضيحاتهم 
اليهودية.  املعتقدات  ممار�شات  من  املزيد  وفر�ض 
فالأول مرة منذ عام 1967، حن �شيطر ال�شهاينة على 
�رضقي القد�ض، يرفعون الأعالم داخل امل�شجد ويوؤدون 
امللحمي،  بال�شجود  ي�شمى  وما  التلمودية  ال�شلوات 
لع�رضات  �شمحت  ال��ت��ي  الح��ت��الل  ق���وات  وبحماية 
الأق�شى  امل�شجد  باقتحام  املتطرفن  امل�شتوطنن 
ب�"جماعات  ت�شمى  ما  مطالبات  ظل  يف  امل��ب��ارك 
اأمام املقتحمن،  اأبواب امل�شجد  الهيكل" بفتح جميع 
ب�شكل  متطرفات  يهوديات  ن�شاء  دخول  مع  بالتزامن 
فا�شح لباحات الأق�شى والتقاط ال�شور امل�شيئة للدين 
لالأعياد  متهيد  من  اليوم  ن�شهده  ما  ولعل  والأخ��الق. 
العام  الأول هذا  التي ت�شادف �شهر ت�رضين  اليهودية، 
الأر�ض، وهي فرتة  امل�شهد على  يوؤكد حقيقة   ،2022
اأعداد كبرة  تدفق  ب�شبب  الأمنية  الناحية  متوترة من 
اعتمدت احلكومة  املنا�شبات. فقد  اليهود يف هذه  من 
الإ�رضائيلية منذ العام 2018 خمططًا تنفيذيًا تف�شيليًا 
ال�شيطرة  عنا�رضه  واأه���م  ال��ق��د���ض،  ���رضق��ي  لتهويد 
الأم��وال  لذلك  ور���ش��دت  الفل�شطينية،  الأر����ض  على 
وامليزانيات الكبرة، و�شخرت له كل فر�ض النجاح، يف 
معادلة  وتثبيت  بالقد�ض  الواقع  الأمر  لتغير  حماولة 
وجعله  الأق�شى،  للم�شجد  والزماين  املكاين  التق�شيم 
فل�شطينيًا  بذلك غ�شبًا  لُي�شعل  جديداً"،  "عهداً  يدخل 
جتاوز  من  امل�شتفزة  اخلطوة  هذه  متثله  ملا  عارمًا، 
خطر. وكما كل مرة، ترتفع درجة اخلطورة التي تهدد 
ما  اأن  من  انطالقًا  الأق�شى،  وامل�شجد  املحتلة  القد�ض 
ط هو تهديد مي�ّض ب�شورة مبا�رضة مكانة  يجري ويخطَّ
وجميع  وح�شاريًا،  وتاريخيًا  دينيًا  القد�ض،  مدينة 
حق  هي  والتي  وامل�شيحية،  الإ�شالمية  مقد�شاتها 
ثابت لل�شعب الفل�شطيني والأمتن العربية والإ�شالمية. 
ال�رضاع  حمور  هي  الأق�شى  وامل�شجد  القد�ض  فق�شية 
ال�شهيوين، وكانت وما زالت عنوانًا  الكيان  الأول مع 
مركزيًا يت�شّدر امل�شهد، اإذ اإن هذا املخطط ي�شكل اعتداًء 
وا�شتهدافًا مبا�رضَين ملكانة القد�ض وامل�شجد الأق�شى، 

جيل انتفا�صة الأق�صى يعود من جديد
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هل �صــُتفتح الـــبوابة الــ�صــورية الــرتكــية؟!*
د. ب�صام اأبو عبد اهلل/ اأ�صتاذ العالقات الدولية يف جامعة دم�صق

�شّكلت قمة الرئي�شن الرو�شي فالدمير بوتن والرتكي 
وا�شحة  حت��ول  نقطة  �شوت�شي  يف  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب 
الرو�شية  الثنائية  العالقات  �شعيد  على  انعكا�شاتها  يف 
مطوًل،  نقا�شًا  �شهد  الذي  ال�شوري  امللف  والأهم  الرتكية، 
اأو على  ثانويًا،  الأ�شا�شية، ولي�ض ملفًا  امللفات  اأحد  وكان 
قائمة النتظار كما كتب بع�ض الأ�شدقاء، و�شاأحاول هنا 
اأكرث يف  للتقدم  التي دفعت  العوامل  اإىل جمموعة  الإ�شارة 
بوتن  جمع  الذي  الثالثي  طهران  لقاء  بعد  �شوت�شي  قمة 
اأن  �شك  ول  واأردوغ��ان،  رئي�شي  اإبراهيم  الإي��راين  ونطره 
ال�شوري  العام  الراأي  الطاولة  على  يطرحها  كثرة  اأ�شئلة 
الرتكية  ال�شورية  العالقات  يف  النفتاح  احتمالت  ب�شاأن 
باأنه  اأزال موؤمنًا  قبل �شنوات، وما  التي كتبت عنها كثراً 
م�شتدام،  ل�شتقرار  اإمكانية  ل  البوابة  هذه  فتح  دون  من 
ول نهاية لالإرهاب، و�شتبقى قوى عديدة �شغرة وكبرة 
تلعب مب�شائرنا وم�شتقبلنا الذي يجب اأن منتلك ال�شجاعة 
واأ�شدقائنا. حلفائنا  من  ومب�شاعدة  باأنف�شنا،  لتقريره 
ل��ل��ح��دي��ث  ن���ع���ود  ح��ت��ى  ت��غ��ر  ال�����ذي  م���ا  الآن: 
ع���ن ه����ذه امل�����ش��األ��ة م����رة اأخ������رى ب���ه���ذا الإ�������رضار؟

هنا �شاأحتدث عن عوامل عدة، منها: 
مع  للعالقة  خا�شة  اأهمية  بوتن  الرئي�ض  يويل   -1
تركيا لكونها دولة اإقليمية مهمة، وع�شواً يف حلف الناتو، 
اإ�شافة ملوقعها ووزنها، ويعمل على تدعيم موقع اأردوغان، 
حزيران  يف  امل�شرية  النتخابات  قبل  منه  وال�شتفادة 
راأ�شه  وعلى  الغرب  اأن  ويراقب  يرى  اأنه  وخا�شة   ،2023
الوليات املتحدة يريد الإطاحة باأردوغان يف النتخابات 
القادمة من خالل الدعم املبا�رض والعلني لتحالف الأحزاب 
كانت  ولو  احلاكم،  للنظام  املعار�شة  جبهة  ت�شكل  التي 
املراهنة  ميكن  ورقة  الرتكية  املعار�شة  يف  ترى  مو�شكو 
عليها لفعلت ذلك، لكنها معار�شة من الوا�شح اأنها غربية 
الهوى والأداء، وهذا خيارها، لكن اأوراقها جميعًا بيد الغرب، 
وهنا اخلطورة يف الأمر لأن هذا لي�ض من م�شلحة مو�شكو.
اقت�شادية  اأوراق��ًا  الرتكي  الرئي�ض  بوتن  اأعطى   -2
مهمة يف ملفات النفط والغاز مبا يف ذلك البيع بالروبل، 
اإ�شافة  املحلية،  بالعمالت  التجاري  التبادل  ولح��ق��ًا 
الرتكي  امل��رك��زي  البنك  يف  ال����دولرات  مليارات  ل�شخ 
ما  تركيا،  جنوب  النووية  الطاقة  حمطة  بناء  مل�شلحة 
�شي�شاعد الرئي�ض الرتكي يف تهدئة الأ�شواق، وحت�شن �شعر 
املت�شاعدة  القت�شادية  الأزم��ة  وتخفيف  اللرة،  �رضف 
يحتاجها  التي  العوامل  اأهم  اأحد  وهو  النتخابات،  قبل 
ا�شتطالعات  ت��ق��ول  ال��ت��ي  �شعبيته  لتح�شن  اأردوغ����ان 
القت�شاد. منها  كثرة  لأ�شباب  ترتاجع  اأنها  العام  الراأي 
وم���ا م��ن ���ش��ك اأن اإي�����ران ت�����ش��ر م��ع م��و���ش��ك��و يف 
الجت�����اه وامل�����ش��ار ن��ف�����ش��ه، ف��ال��ع��الق��ة الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب����ن ط����ه����ران واأن�����ق�����رة ت���ت���ط���ور ب�����ش��ك��ل م���ّط���رد.
ال�شعودية  على  النفتاح  اأن  اأردوغ����ان  اعتقد   -3
والإمارات واإ�رضائيل وم�رض، �شوف ياأتي له بنتائج مبا�رضة 
اقت�شادية، لكن الواقع ك�شف اأن هذا الأمر مل يح�شل، ل بل 
حتالفًا  �شّكلوا  وقر�ض  اليونان  مع  وم�رض  اإ�رضائيل  اإن 
اأن  منه، كما  للغاز يف �رضق املتو�شط مل تكن تركيا جزءاً 
الرتكي  الرئي�ض  تدُع  مل  وا�شنطن  مع  وبالتفاق  ال�شعودية 
الرئي�ض الأمركي جو بايدن، وهو ما �شّكل  لقمة جدة مع 
الأوروب��ي  والحت��اد  وا�شنطن  باأن  لأنقرة  وا�شحة  اإ�شارة 
واأوكرانيا،  املنطقة  يف  الرتكي  ال�شلوك  عن  را�شين  لي�شا 

وتاأ�شي�ض  احتلتها،  التي  املناطق  يف  ال�شتقرار  ل�شتمرار 
ما ت�شميه منطقة اآمنة �رضورة من �رضورات الأمن القومي 
الرتكي ريثما يتم التوافق على حل �شيا�شي يف �شورية، وهنا 
ترف�ض دم�شق ذلك ب�شكل مطلق، اإذ اإن بقاء قوات الحتالل 
يتعار�ض مع ال�شيادة الوطنية وق�شية احلل ال�شيا�شي �شاأن 
داخلي �شوري ل ميكن رهنه لأي طرف اآخر، وتخ�شى دم�شق 
تغير  واإح��داث  واق��ع،  اأم��ر  خللق  متاطل  قد  اأنقرة  اأن  من 
واإن كانت  الأر�ض،  تبدو معامله وا�شحة على  دميغرايف، 
ما ت�شمى منطقة اآمنة قد ف�شلت يف التطبيق، نظراً لنت�شار 
هناك. الرتكية  الأدوات  بن  والف�شاد  والبلطجة،  الفو�شى 
5- ملف الالجئن ال�شورين يعتر ملفًا �شاغطًا على 
اأنقرة ل�شتثماره  بيد  ورقة  اأردوغان، وحتول من  حكومة 
الرتكية،  احلكومة  على  �شاغطة  ورق��ة  اإىل  �شيا�شيًا 
احلزب  بن  اإن�شانيًا  ولي�ض  �شيا�شي  جت��اذب  نقطة  واإىل 
معاجلة  اأي  اأن  واملنطقي  الرتكية،  واملعار�شة  احلاكم 
اإىل  القفز  ولي�ض  دم�شق،  مع  احل��وار  تتطلب  امللف  لهذا 
وهذا  �شيء،  باأي  تركيا  تفيد  لن  بهلوانية  بحركة  الأعلى 
الرتكي  العام  للراأي  بالن�شبة  ح�شا�شًا  ملفًا  يعتر  امللف 
اأعبائه. من  التخل�ض  بهدف  له  �رضيعًا  حاًل  يريد  ال��ذي 
حجم  تظهر  اأع��اله  املذكورة  النقاط  ا�شتعرا�ض  اإن 
هي  دم�شق  اأن  وخا�شة  واأن��ق��رة،  دم�شق  بن  التباينات 
�شاحبة احلق وال�شيادة الوطنية، ومناورات اأنقرة لن تفيد 
يف جتاوز اخلطوط احلمر ال�شورية، ويف الوقت نف�شه فاإن 
التباينات والختالفات ل ميكن حلها من خالل بيان من 
ملحة  هنا  احلاجة  ت�شبح  واإمن��ا  هناك،  من  وبيان  هنا 
للجلو�ض اإىل طاولة التفاو�ض واحلوار، وهو ما يدفع اإليه 
ذلك  يف  ملا  طهران  يف  احللفاء  واأي�شًا  بوتن،  الرئي�ض 
التحولت  �شوء  يف  الأط��راف  لكل  م�شرتكة  م�شلحة  من 
والتطورات اجلارية يف املنطقة والعامل، يبقى ال�شوؤال: هل 
فتح  لأن  نعم،  اإجابتي:  الرتكية؟  ال�شورية  البوابة  �شتفتح 
هذه البوابة واحلوار املبا�رض بن البلدين، هو م�شلحة لهما 
وللمنطقة ولل�شعبن، وبالطبع بهدف ح�شول �شورية على 
حقوقها امل�رضوعة والعادلة، اأما كيف؟ فهذا اأمر بيد القيادة 
الطويل،  وبنف�شها  وباحرتافيتها،  بها،  نثق  التي  ال�شورية 
فالرتاكم واملاآ�شي التي ح�شلت يف �شورية ل ميكن حلها 
الألف  رحلة  ولكن  البع�ض،  يتوهم  كما  هاتفي  بات�شال 
بعيدة. لي�شت  اخلطوة  هذه  اأن  واأعتقد  بخطوة،  تبداأ  ميل 
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اأنقرة ذهبت بعيداً يف العالقات مع مو�شكو وطهران،  واأن 
كما ظهر هذا الختالف خالل املوؤمتر ال�شحفي بن وزير 
اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ض اأوغلو، ووزيرة اخلارجية 
والذي  لأنقرة،  موؤخراً  زيارتها  خالل  بربوك  الأملانية 
اأخرى. اإ�شارة  وهذه  الطرفن،  بن  ملال�شنة  يتحول  كاد 
بن  الربط  مو�شوع  على  بوتن  الرئي�ض  يعمل   -4
الرئي�ض  مب�رضوع  نّذكر  وهنا  واملتو�شط،  الأ�شود  البحر 
قبل  طرحه  الذي  اخلم�شة  البحار  بن  بالربط  الأ�شد  ب�شار 
احلرب على �شورية، وخا�شة بعد اكتمال العملية الع�شكرية 
لأن  للغاية  مهمة  تركيا  وتبدو  اأوكرانيا،  يف  الرو�شية 
البو�شفور  مب�شيقي  للمرور  يحتاج  البحرين  بن  الو�شل 
والدردنيل، ويحتاج لعالقة جيدة بن دم�شق واأنقرة فيما 
املتو�شط. الغاز يف �رضق  ت�شكيل حتالف ل�شتثمار  يخ�ض 
يف  كثرة  �شائعات  �رضت  الأخ��رة  �شوت�شي  قمة  بعد 
الأ�شد  الرئي�شن  بن  هاتفية  ات�شالت  عن  تتحدث  تركيا 
اأن  متامًا  ووا�شح  ال�شورية،  امل�شادر  ونفتها  واأردوغ��ان، 
هناك اأطرافًا داخل تركيا نف�شها تعمل بن الفينة والأخرى 
الأم��ر،  ه��ذا  يف  الأخ��ب��ار  يف  واملبالغة  ال�شقف  رف��ع  على 
طيبة،  ولي�شت  �شيئة،  وبنيات  التعكر،  اأو  التعطيل،  بهدف 
معقد  ملف  الرتكية  ال�شورية  العالقات  ملف  اأن  وخا�شة 
للغاية، وفيه كثر من نقاط الختالف، و�شي�شهد مداً وجزراً 
خالل املرحلة القادمة، و�شاأعر�ض هنا بع�ض هذه النقاط:
جي�ض  على  اأن  م��رة  م��ن  اأك���رث  دم�شق  اأع��ل��ن��ت   -1
ال�شورية،  الأرا���ش��ي  م��ن  الن�شحاب  ال��رتك��ي  الح��ت��الل 
ال�شوري،  الداخلي  بال�شاأن  والتدخل  الإرهاب،  دعم  ووقف 
واأن��ق��رة  دم�شق  ب��ن  ال��ع��الق��ات  اإع���ادة  ذل��ك ميكن  واإث���ر 
جارين. بلدين  اأي  بن  اجلوار  ح�شن  عالقات  اإطار  �شمن 
تفاهمات  من  النهائية  املرحلة  اأن  دم�شق  ترى   -2
موؤ�ش�شات  ع��ودة  اإىل  ت�شل  اأن  يجب  واأ�شتانا،  �شوت�شي 
واإجراء  ال�شوري،  العربي  اجلي�ض  وانت�شار  ال�شورية،  الدولة 
على  حت�شل  اأن  حت��اول  تركيا  لكن  وطنية،  م�شاحلات 
حاًل  ي�شمونه  ما  اأن  منها  �شورية  يف  �شيا�شية  مكا�شب 
�شيا�شيًا يف القرار 2254 هو اأ�شا�شي، واأنها �شتقدم جدوًل 
م�شار  من  وا�شحة  خمرجات  بروز  بعد  لالن�شحاب  زمنيًا 
الربط بن  على  تعمل  اأي  الد�شتور،  مناق�شة  جنيف وجلنة 
وهو  لأدوات��ه��ا،  �شيا�شي  ثمن  وحت�شيل  الح��ت��الل،  بقاء 
هو  الد�شتوري  امل�شار  اأن  تعتر  التي  دم�شق  ترف�شه  ما 
ال�شورين،  بن  للتوافق  ويحتاج  �شوري،  داخلي  �شاأن 
الوطنية. ال�شيادة  مبداأ  من  انطالقًا  تركيا،  مع  ولي�ض 
3- تبدو نقطة مكافحة الإرهاب خالفية، اإذ ترى اأنقرة 
اأن ميلي�شيات »ق�شد« واجهة حلزب العمال الكرد�شتاين وهي 
تنظيم اإرهابي يجب مكافحته، واإنهاء وجوده، كما احلال 
بالن�شبة لداع�ض، والقاعدة، اأي اإن هذه جمموعات اإرهابية 
اإرهابية  ملجموعات  تنظر  اأنها  حن  على  للحدود،  عابرة 
اأخرى على اأنها ذات طابع حملي، ولبد من دجمها لحقًا 
باعتبار  معتدلة،  معار�شة  وت�شميها  ال�شيا�شي،  باحلل 
اأن  دم�شق  ترى  حن  على  اأ�شتانا،  عملية  يف  ت�شارك  اأنها 
املجموعات الإرهابية يف اإدلب مثل جبهة الن�رضة، هي فرع 
من القاعدة، ول ميكن ت�شويقها كمعار�شة معتدلة حتى لو 
لب�ض اجلولين »اجلينز« وظهر بلبا�ض ع�رضي، وبالتايل فاإن 
اأي تعاون �شوري تركي يجب اأن ي�شمل مكافحة اجلماعات 
امل�شاألة. ه��ذه  يف  للتذاكي  داع��ي  ول  كلها،  الإره��اب��ي��ة 
���رضوري  املحتل  جي�شها  بقاء  اأن  اأن��ق��رة  ت��رى   -4
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رف�ض  هو  املنطقي  احلقيقي  معناه  يف  التطبيع 
ال�صهيوين والالتطبيع هو بناء تلك  الكيان  العالقة مع 
التطبيع  م�صطلح  العدو  اختار  وعندما  معه  العالقات 
الذي ابتغى فيه تطبيع العار واخليانة وتطبيع الطم�ض 
ترف�صه  اأن  العربية  ال�صعوب  على  ك��ان  للحقيقة، 
العداء  ا�صتمرارية حالة  التطبيع على  باإطالق  وتطالب 
العودة  حق  على  والإحلاح  واخليانة  واجلرمية  لالحتالل 
املنتهك  ال�صرق  وا�صتعادة  الأر�ض  حترير  اإىل  والدعوة 
لعمليات  باملنطق  يكون  فالعداء  الطبيعي  الأمر  وهو 
ويف  والتهجري،  القتل  وممار�صات  والتزييف  ال�صرقة 
هذه احلالة فقط يكون التطبيع واأفكاره مفهوم جميل 
ينادي بال�صالم والتوقف عن احلروب والقتل وال�صرقة.
مفهوما  لي�ض  احلايل  بو�صعه  التطبيع  مفهوم  ان 
هو  امنا  طبيعتها،  اإىل  الأم��ور  لعودة  ي�صعى  �صلميا 
الأ�صواء  يلقي  عن�صري  عدواين  مفهوم  و�صوح  بكل 
اإ�صرائيل  اأن  اإىل  ف�صال  ال�صتعمارية،  الطبيعة  على 
ت�صتطع  مامل  على  احل�صول  التطبيع  خالل  من  حتاول 
فداحة  والأك��ر  احل��رب،  طريق  عن  عليه  احل�صول 
�صيء  كل  على  احل�صول  التطبيع  خالل  من  تريد  اأنها 
باأنها  الوعود  تطلق  هي  بينما  مقابل  تدفع  ان  دون 
املغت�صبة. حقوقه  من  بع�صا  احلق  �صاحب  اإىل  �صرتد 
امل�صاريع  من  النوع  هذا  مقاومة  اأن  املوؤكد  من   
بالتحذير  تنح�صر  اأن  ل يجوز  الثقافية منها  �صيما  ول 
بل  ال�صكلية  ب��الإج��راءات  او  خماطرها  من  ال�صلبي 
وتراثنا  ثقافتنا  اإىل م�صوؤولية تطوير  ترتقي  اأن  يجب 
وكل  التطبيع  م�صروع  به  جنابه  الذي  امل�صتوى  اإىل 
التحديات الثقافية واحل�صارية التي يحملها لنا الع�صر. 
وبهذا املعنى فاإن املقاومة الثقافية للتطبيع ل تكون اأبدا 
من مدخل النغالق حيث ننكفئ على ذاتنا ونتاآكل من 
داخلنا ونغرق يف �صراعات امللل والفرق والجتهادات 
الوجه  هو  الثقايف  النغالق  اأن  ذلك  واأ�صا�ض  ال�صيقة 
الثقايف احل�صاري، وبالتايل ي�صب يف  للتفكيك  الأخر 
اأ�صحابه  خدمة التطبيع الثقايف مهما تعار�صت نيات 
حتتاج  التطبيع  فمقاومة  امل�صروع  هذا  مع  ورغباتهم 
عربي  تراث  حول  والتوحد  والنفتاح  املواجهة  لثقافة 
والواقع. الع�صر  مع  يتنا�صب  مبا  وتطويره  اأ�صيل 
عن  خا�ض  ب�صكل  م�صوؤول  العربي  املثقف  ان 
فالعقل  العربي،  الثقايف  التفكيك  م�صروع  مواجهة 
�صعبة  العربية  الثقافة  اأن  متاما  يدرك  بات  ال�صهيوين 
واأن  مقوماتها  ومتانة  تراثها  لعراقة  نظرا  الخرتاق 
كاأح�صنة  وا�صتخدامهم  العرب  املثقفني  اإىل  اللتفاف 
املتوارثة  والأفكار  الثقافية  احل�صون  لخرتاق  طروادة 
�صكل  ياأخذ  لن  الخ��رتاق  فهذا  اأ�صهل،  الأجيال  عرب 
ك�صف  على  يعمل  الذي  املبا�صر  ال�صهيوين  الخرتاق 
اأ�صحابه والتقليل من تاأثريهم اإمنا ياأخذ �صكل الرتويج 
لقيم ومفاهيم وعالقات ت�صب مبا�صرة يف تدمري املناعة 
الثقافية العربية نذكر مثال على تلك املفاهيم: الرتويج 
تناق�ض  بوجود  واليحاء  الأم��ة،  يف  الياأ�ض  لثقافة 
والهوية  الرتاث  وبني  واحلداثة  الع�صر  متطلبات  بني 

اقت�صاديا  تقدم  ل  باأن  والدعاء  والروحي،  القومي  والنتماء 
واجتماعيا اإل يف ظل اقت�صاد ال�صوق و�صروطه العاملية، وتقدمي 
جمتمع  داخل  املتعاي�صة  للجماعات  الثقافية  اخل�صو�صيات 
واحد على اأنها عنا�صر تناق�ض وتناحر ل ميكن اجلمع بينهما. 
م�صاريع  لكل  الرتويج  منطق  يف  الواقعية  با�صم  وال�صقوط 
القيم  تثبيت  على  يعمل  الذي  بالرتاث  وال�صتهتار  الأع��داء، 
املناعة الجتماعية،  والتفريط بكل �صروط  ال�صائدة،  الأخالقية 
وافتعال اخل�صومات وتغليب الثانوي من اخلالفات على اجلوهري 
من ال�صراعات. كل هذا اأ�صكال متعددة لنمط واحد يعتمد على 
ال�صتعماري  امل�صروع  فري�صة  �صقطوا  الذي  املثقفني  من  نوع 
الثقايف فكانوا عن وعي اأو غري وعي جنودا يف خدمة التطبيع.   
را�صخ  الأغ��وار  بعيد  عمقا  العربي  ال�صعبي  الرتاث  ميثل 
اجلذور، وعلى هذا فالتح�صني الجتماعي الثقايف لالأمة يتم من 
خالل الع�ض على النواجذ واحلفاظ على املنطق ال�صعبي والعتزاز 
بالرتاث والآداب واللغة وال�صلوكيات والبطولت والتاريخ واملوقع 
اجلغرايف والطبيعة وال�صناعات ال�صعبية والأخالق وحب احلياة، 
الناه�صة. فاإن  الديناميات هي القالع احل�صينة والدوافع  فهذه 
التطبيع  باأن  القول  ا�صتطعنا  املنهج  بهذا  ال�صعوب  مت�صكمت 
جمرد اأ�صطورة ذلك اأنهم ميتلكون �صالحا فتاكا عمل �صابقا على 
العربي  ال�صيف  ا�صتل  عندما  ودحره  ال�صليبي  التطبيع  اخفاق 
من  العثمانيون  خرج  ال�صالح  وبنف�ض  غمده  من  الإ�صالمي 
الأقطار العربية يعرفون من الآداب العربية وفل�صفتها وعلومها 
اأكر بكثري مما تركوا من كلمات تركية يف اللهجات العربية. 

وهنا ينبغي الإ�صارة اإىل الأجيال اجلديدة والهتمام برتبيتها 
وب�صقل معارفها وتنمية مداركها والتم�صك بهويتها وبق�صايا 
وتعليمها  والتكنولوجيا  احلديثة  بالعلوم  والهتمام  اأمتها 
الثقافية  التنمية  جمالت  من  هاما  جمال  ي�صكل  وثقافتها 
واحلديثة. القدمية  التطبيع  م�صاريع  كل  ومقاومة  القومية 
اأن  ميكن  ال�صيا�صية  اأو  الع�صكرية  املعارك  خ�صارة  ان 
على  الأمة  حافظت  اإذا  ق�صر  اأو  الزمن  طال  مهما  تعو�ض 
املعركة  خ�صرت  اإذا  اأما  وتراثها،  الثقافية  وقيمها  عقائدها 
نظرة  احلياة  اإىل  نظرتها  اأ�صبحت  الرتاثية  احل�صارية 
والأخالقية  احلياتية  قيمها  واأ�صبحت  مت�صهينة،  متاأمركة 
متجان�صة  وغري  عنها  غريبة  واحل�صارية  الثقافية  ومقوماتها 
تعوي�صه  ميكن  مال  وه��ذا  العربية،  طبيعتها  ومع  معها 
تتعدى  التطبيع  فكرة  فاإن  وعليه  ال�صنني.  ع�صرات  خالل 
القت�صادي  النهب  وخماطر  الع�صكري  الحتالل  خماطر 
الأمة  �صعوب  خمتلف  عرفتها  التي  ال�صيا�صية  وال�صيطرة 
اأن  الزمن  من  فرتة  بعد  وا�صتطاعت  الإ�صالمية  العربية 
املكون  من  تقرتب  ومل  ال�صطح  م�صت  لأنها  منها  تتخل�ض 
الرتاثي ال�صعبي والهوية العربية والفكر العقائدي احل�صاري.
دعوة  لي�صت  الإ�صرائيلي  للكتاب  املقاطعة  دع��وة  ان 
ا�صتعمارية  اأفكار  على  احتجاج  ولكنها  الفكري  للتع�صب 
باأنها وجه  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  و�صمتها  تو�صعية 
احلراك  لعّد  رف�صا  املقاطعة  هذه  تعترب  كما  للعن�صرية.  اآخر 
ارهابية  اأعمال  النف�ض  والدفاع عن  ال�صعبي واملطالبة باحلرية 
ال�صهاينة  لالإرهابيني  لتعطي  التاريخ  حقائق  تقلب  بينما 
القيم  تعادي  اأفكار  وهي  غريهم  اأر�ض  على  تاريخية  حقوقا 
مقد�صاتنا  من  العداء  موقف  وتقف  والوطنية  الروحية 
ال�صهيوين  الإ�صرائيلي  ال�صرتاك  ان  وامل�صيحية.  الإ�صالمية 
اإل دافعا لعملية التطبيع باعتبارها  يف املعار�ض الدولية لي�ض 
جبهة احلرب الأ�صا�صية اليوم �صد العرب وتراثهم وح�صارتهم.
املثقفني  من  ملجموعة  خيارا  كونها  املقاطعة  جت��اوزت 
واأ�صبحت خيارا �صعبيا فاعال. فقد بداأت حماولت اللتفاف 
وارباك  واجلوائز  واملوؤمترات  الدعوات  يف  الأوراق  وخلط 
مفهوم  تعريف  يف  النظر  اإعادة  �صرورة  بدعاوي  ال�صفوف 
التطبيع... وارتفعت اأ�صوات تقول ما امل�صكلة يف اأن نتعامل 
وما  الفل�صطيني،  احلق  عن  يدافعون  اإ�صرائيليني  كتاب  مع 
للعرب  م�صاندة  للن�صر  دور  مع  عقود  توقيع  يف  الغلط 
حل�صور  ذهبنا  لو  ي�صري  الذي  وما  انتاجها؟  تن�صر  اأن  تريد 
ا�صكال  وتراوحت  ال�صفة؟  يف  فل�صطيني  فني  مهرجان 
اإىل  ف��ورا  اكت�صافها  ميكن  ب�صيطة  ا�صكال  من  اللتفاف 
غري  نية  بح�صن  املثقف  لها  مي�صي  ومزينة  جمملة  اأ�صكال 
تعمل  املوؤ�ص�صات  من  العديد  وهناك  له  املر�صوم  للفخ  منتبه 
الأفخاخ. هذه  مثل  لن�صب  مبا�صر  غري  او  مبا�صر  ب�صكل 
يكت�صب موقف رف�ض التطبيع قوة ومناعة لعدة اأ�صباب: 
ب�صب اللتفاف الوا�صع حوله يف و�صط املثقفني والأكادمييني 
يحركه  الذي  ال�صعبي  املوقف  مع  تالقيه  وب�صبب  واملفكرين 
الكيان  وا�صتمرار  ال�صعبية،  وال��ذاك��رة  بالرتاث  الوعي 
جمازر  وما  التو�صعية  وحروبه  اليومية  بجرائمه  ال�صهيوين 
ببعيدة.  2006 متوز  معركة  وجمازر   2009 بعام  غزة  حرب 

الــتـطبـيـع جــرم ل يــغـتـفـر
د. نجالء الخضراء
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حلف  اأن  الوقائع  خ��الل  من  يت�شح 
�شمال الأطل�شي )الناتو( ي�شعى للدخول اإىل 
الإ�رضائيلية،  البوابة  عر  الأو�شط،  ال�رضق 
روؤيته  لفر�ض  احللف  هذا  من  يف حماولة 
ليلتقي  املنطقة،  دول  على  وا�شرتاتيجيته 
واملخططات  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  ذل���ك  يف 
لكيان  والإرهابية  والتو�شعية  العدوانية 
يهدد  مما  املنطقة،  يف  الإ�رضائيلي  العدو 
اأمنها بحا�رضها وم�شتقبلها، وي�شكل خرقًا 
ال�شيا�شي  التطبيع  فبعد  القومي،  لأمنها 
بع�ض  ل���دى  والق��ت�����ش��ادي  وال��ث��ق��ايف 
)عربية( مع  احلكومات والتي ت�شمى زوراً 
الأمني  التطبيع  الآن دور  )اإ�رضائيل(، جاء 
والع�شكري من خالل ما ي�شمى )ناتو �رضق 
اأو�شطي(، ولكنه يف الواقع )ناتو اإ�رضائيلي( 
يدور يف فلكه بع�ض الأعراب املت�شهينن.
جاهدة  ت�شعى  )اإ�رضائيل(  اأن  ويبدو 
)الناتو(،  حلف  مع  عالقتها  توطيد  يف 
وذلك لتقا�شم ما ينهب من ثروات وموارد 
يف  التواجد  طريق  عن  والعامل،  املنطقة 
اأماكن هذه الرثوات واملوارد، حتت ذريعة 
التي  القوى  ا�شتهداف  وحماولة  حمايتها، 
املخططات  هذه  لإف�شال  بحزم  تت�شدى 
املنطقة  وم�شتقبل  حا�رض  ت�شتهدف  التي 
واإي��ران.  �شورية  القوى  ه��ذه  طليعة  ويف 
ال�شعودي  ال���ع���دوان  ا���ش��ت��غ��الل  وك��ذل��ك 
من  لكل  التواجد  مبحاولة  اليمن،  على 
باب  يف  و)الناتو(  واأمريكا  )اإ���رضائ��ي��ل( 
املندب والبحر الأحمر وغره من املمرات 
متر  التي  املمرات  بهذه  للتحكم  املائية، 
ع��ره��ا م���وارد ال��ط��اق��ة م��ن نفط وغ��از.
ن�رضته  تقرير  اإىل  ن�شر  ال�شدد  وبهذا 
مونيتور(  �شاين�ض  )كري�شتيان  �شحيفة 
حتت   2011 ع���ام  خ���الل  الأم��ري��ك��ي��ة 
احلادي  القرن  يف  الناتو  )مهمة  عنوان: 
والع�رضين النتقال من اأوروبا اإىل العامل( 
الحتاد  انهيار  منذ  اأن��ه  اإىل  فيه  اأ�شارت 
نف�شه  هيكلة  اإعادة  احللف  بداأ  ال�شوفياتي 
انتهاء  اأفرزه  الذي  الواقع اجلديد  ملواجهة 
العقيدة  للتحول من  الباردة، وذلك  احلرب 
الع�شكرية  العقيدة  اإىل  الدفاعية  الع�شكرية 
�شيا�شي  حت��ال��ف  واإق���ام���ة  ال��ه��ج��وم��ي��ة، 
خمططاته  م��ع  ي��ت��الءم  ج��دي��د  ع�شكري 
بهدف  اجل���دي���د،  ال��ق��رن  يف  التو�شعية 
الو�شول اإىل م�شادر الطاقة من نفط وغاز.

حلف  اأن  اإىل  هنا  الإ���ش��ارة  وجت��در 
عام  تاأ�ش�ض  قد  )الناتو(  الأطل�شي  �شمال 
دولة   30 من  يتكون  اليوم  وهو   ،1949
الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
ان�شمت  ال�شوفياتي  الحتاد  تفكك  وبعد 
اإليه دول كانت اأع�شاء يف حلف )وار�شو( 
)�شابقًا(.  ال�شوفياتي  الحت��اد  بزعامة 
وزارة  قبل  من  )الناتو(  اإن�شاء  مت  وق��د 
بالتعاون  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع 
املركزية  املخابرات  وكالة  مع  الوثيق 
الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  الأمريكية 
من  خا�شة  برعاية  )اإ�رضائيل(  وحتظى 
حلف )الناتو(، ولكن يف ال�شنوات الأخرة 
بن  والعالقات  التعاون  وتنامى  تعاظم 
جي�ض  م��ن  �شباط  و���ش��ارك  اجل��ان��ب��ن، 
الحتالل الإ�رضائيلي يف معظم املناورات 
)اإ�رضائيل(  واأ�شبحت  للحلف،  الع�شكرية 
لعبًا احتياطًا �شمن ت�شكيلة احللف، ولكن 
)اإ�رضائيل(  ف��اإن  امل�شتقبل  يف  اأن��ه  يبدو 
ت�شكيلته. يف  اأ�شا�شيًا  لعبًا  �شت�شبح 
عر  ت�شعى  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن 
)اإ�رضائيل(  حلماية  املختلفة  الأ�شاليب 
حقيقيًا  تهديداً  ت�شكل  اأحالف  طريق  عن 
املنطقة.  وا�شتقرار  اأم��ن  على  ووجوديًا 
حثيثة  م�شاعي  هنالك  اأن  جند  هنا  ومن 
حلف  اإن�شاء  لإط��الق  وغربية  اأمريكية 
)ناتو �رضق اأو�شطي( تكون فيه )اإ�رضائيل( 
يف موقع القيادة، والزعم باأن ذلك �شيجلب 
املنطقة. اإىل  وال�شالم  وال�شتقرار  الأمن 
اأ�شهر  اإىل  التاريخ  بنا  يعود  وهنا 
يف  املنطقة  �شهدتها  ال��ت��ي  الأح����الف 
اخل��م�����ش��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ش��ي، 
بتاريخ  اأن�شئ  ال��ذي  ب��غ��داد،  حلف  وه��و 
بريطانيا  من  كاًل  و�شم   ،1955/2/24

ال�شاه  عهد  يف  واإي���ران  وتركيا  وال��ع��راق 
له،  مقراً  اأنقره  من  واتخذ  والباك�شتان، 
الأو�شط  ال�رضق  وجعل من منطقة اخلدمة، 
اإقفال  تاريخ  حتى  لعمله  جماًل  واأوروب��ا 
الثورة  انت�شار  بعد   ،1979 ع��ام  ملفه 
وقد  ال�شاه،  و�شقوط  اإي��ران  يف  الإ�شالمية 
انح�رضت اأهداف احللف يف اأربعة اجتاهات:
العربية  التحرر  حركة  ح�شار   -1  
يف  ت��رتك��ز  توهجها  ب����وؤرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
يوليو   23 ث��ورة  خالل  من  القلب  منطقة 
على  ال�����ش��غ��ط  ك����ان  ل��ذل��ك  م�����رض.  يف 
مع  يتوافق  العربي  الوطن  قلب  منطقة 
انتهجتها  التي  الأط��راف،  �شد  ا�شرتاتيجية 
بناء  الفرتة، من خالل  تلك  )اإ�رضائيل( يف 
عالقات وطيدة مع اأطراف الوطن العربي.
 2- حماية م�شادر النفط يف اخلليج، 
ومنع الو�شول اإليها من قبل اأي قوة اأخرى. 
ال�شوفياتي،  الحت���اد  مواجهة   -3
وهنا  املنطقة،  اإىل  الو�شول  من  ومنعه 
ي��ق��وم ال��ق��و���ض الإي�����راين ال��رتك��ي ب��دور 
�شغط  اأداة  ت�شغيله  يتم  حيث  م��رك��ب، 
�شد  واأداة  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  قلب  على 
ت��روج  كانت  كما  ال�شيوعي((  ))للخطر 
النقطة  هذه  ويف  الغربية.  الدعاية  اأجهزة 
ك�شلة  ب��غ��داد  حلف  يتك�شف  بالتحديد 
جنوب  وحلف  )الناتو(  حلف  بن  و�شل 
�رضبته  الذي  للطوق  وكمتمم  اآ�شيا،  �رضق 
ال�شوفياتي. الحت��اد  حول  الغربية  ال��دول 
)اإ����رضائ���ي���ل( يف  اأم���ن   4- ح��م��اي��ة 
ما  وه���ذا  الق�شيد،  بيت  وه��و  املنطقة، 
ذلك  يف  الأمريكية  اخلارجية  اإليه  اأ�شارت 
ينطوي  بغداد  حلف  ))اإن  بقولها:  الوقت 
�شيا�شتنا  واإن  لإ���رضائ��ي��ل،  �شمانة  على 
تقوم على خلق جهاز دفاعي ع�شكري يف 

منطقة ال�رضق الأو�شط، تكون فيه اإ�رضائيل 
العربية((. ال���دول  م��ع  جنب  اإىل  جنبًا 
حلف  يف  )اإ���رضائ��ي��ل(  تكون  اأن  اإذاً، 
ع�شكري جنبًا اإىل جنب مع الدول العربية، 
يف  فيتبدى  ال�شكل  اأم��ا  اجلوهر،  هو  ذلك 
)اإ�رضائيل(  باأن  علمًا  العالقة،  هذه  �شيغة 
حلف  يف  مبا�رض  ب�شكل  ممثلة  تكن  مل 
اأن  حن  يف  فيه،  ع�شواً  تكن  ومل  بغداد، 
بل  مبا�رضاً  تكون طرفًا  اأن  الآن،  املطلوب 
لإقامة  مطروحة  �شيغة  اأية  يف  وقياديًا 
حلف ع�شكري يف املنطقة. واإذا كان حلف 
اخلارجي  القو�ض  �شكل  اتخذ  ال��ذي  بغداد 
ال�شاغط على خا�رضة الوطن العربي؛ فاإن 
احللف اجلديد املزمع ت�شكيله يف املنطقة، 
واإمنا بات  ال�شيغة،  مل يعد مطروحًا بهذه 
اأي  معاك�ض،  حلف  ت�شكيل  هو  املطلوب 
الت�شكل يف منطقة القلب، والت�شويب على 
اجل��وار اجل��غ��رايف، وحت��دي��داً على اإي��ران.
حلف  انهيار  على  ع��ام��ًا   43 وبعد 
يف  الإ�شالمية  الثورة  انت�شار  بعد  بغداد، 
التحولت  هي  كثرة   ،1979 عام  اإي��ران 
الأو�شط،  ال�رضق  منطقة  يف  ع�شفت  التي 
لديها  باأن  تتبجح  التي كانت  و)اإ�رضائيل( 
اليوم  قادتها  ب��ات  يقهر((  ل  ))جي�شًا 
يخ�شون من زوال كيانهم امل�شطنع. وملنع 
انهيار وزوال هذا الكيان، تتداعى الوليات 
املتحدة والدول الغربية اإىل اإنعا�شه. اإحدى 
الطلب  هو  )اإ���رضائ��ي��ل(،  حماية  اأ�شاليب 
ال��ع��الق��ات  بتطبيع  ع��رب��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  م��ن 
طوق  �شكل  الذي  الأمر  علني،  ب�شكل  معها 
تريد  والآن  املعزولة.  )لإ�رضائيل(  جناة 
تلك  وتعزيز  تطوير  الأمريكية  الإدارة 
على  ع�شكريًا،  حلفًا  لت�شبح  العالقات 
)اإ�رضائيل(  وتكري�ض  )الناتو(،  حلف  غرار 
بحلف  بربطهم  التطبيع،  دول  على  زعيمًة 
)لإ�رضائيل(،  القيادة  فيه  تكون  ع�شكري، 
ملواجهة  ب��اي��دن  اإدارة  م��ن  حم��اول��ة  يف 
اإي������ران، ب��ع��دم��ا و���ش��ل��ت امل��ف��او���ش��ات 
م�����ش��دود،  ���ش��ب��ه  ط��ري��ق  اإىل  ال���ن���ووي���ة 
وحم��اولت��ه��م  ال��غ��رب،  م��راوغ��ات  بفعل 
امللف. ه��ذا  يف  اإيرانية  تنازلت  انتزاع 
)ناتو  حلف  لإقامة  الغربي  والرتويج 
قانون  م�رضوع  مع  تزامن  اأو�شطي(  �رضق 
))للتعاون  الأمريكي  الكونغر�ض  طرحه 
الدفاعي اجلوي(( بن دول ال�رضق الأو�شط، 
)اإ�رضائيل(  ن�رض  مترير  اإىل  يهدف  وال��ذي 

ا�صرتاتيجية )الناتو( اجلديدة
 الدخول اإىل ال�صرق الأو�صط عرب البوابة الإ�صرائيلية

حممد رفيق القو�صي
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موؤمتر دويل حول
 �صحايا الإرهاب الإ�صرائيلي

بحقوق  “النهو�ض  �ــصــعــار  حتــت 
عقد  الإرهـــاب”،  �صحايا  واحتياجات 
يف قاعة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف نيويورك، يومي الثامن والتا�صع من 
اأممي  موؤمتر  اجلــاري  /�صبتمر  اأيلول 
العامل”  يف  الإرهـــاب  “�صحايا  حــول 
وقد نظمه مكتب الأمم املتحدة ملكافحة 
م�صارك،  �صتمائة  وح�صره  ــاب،  الإرهـ
واخلــراء  املــدين  املجتمع  هيئات  مــن 
وبع�ض  اخلا�ض  والقطاع  والأكادميين 
الدول الع�صاء ، والالفت اأن الإرهاب 
منذ  واملــنــظــم  امل�صتمر  الإ�ــصــرائــيــلــي 
كــان  ــًا  عــًام و�صبعن  ــة  ــع اأرب مــن  ــرث  اأكـ
ــدة املــوؤمتــر. الــغــائــب الأكـــر مــن اأجــن

اإرهاب الدولة املنظم
عدة  قبل  من  اإ�صرائيل  نعت  رغم 
واإ�صرائيلية  دولية  حقوقية  منظمات 
اإزاء  عن�صرية  اأبــارتــهــايــد  دولــة  اأنــهــا 
فل�صطن  داخـــل  الفل�صطيني  ال�صعب 
املوؤمتر  اأجندة  تت�صمن  مل   ، التاريخية 
الإرهـــاب  �صحايا  حــول  الأول  الـــدويل 
من  ال�صوء  ي�صلط  بند  اأي  وفعالياته 
الإ�صرائيلية  ال�صيا�صات  على  خالله 
الفل�صطيني،  ال�صعب  جتاه  الجرامية 
وذات  الفاعلة  الـــدول  اأن  ذلــك  ومــرد 
النفوذ الكبر يف املنظمة الدولية هي يف 
الأ�صا�ض دول داعمة ومنحازة لإ�صرائيل 
ويف  الفا�صية،  العن�صرية  و�صيا�صاتها 
. الأمريكية  املتحدة  الوليات  مقدمتها 
�صهدت  املوؤمتر  قاعة  ان  والالفت 
من  اأ�صخا�ض  لعدة  وا�صتماع  متابعة 
دول  عـــدة  مــن  ــنــحــدرون  وي اجلن�صن 
اأمــر  وهـــذا  لـــالإرهـــاب؛  كــانــوا �صحايا 
تغييب  ــا  ــ اأم الـــعـــام.  �ــصــيــاقــه  جــيــد يف 
ــة الــ�ــصــعــب الــفــلــ�ــصــطــيــنــي  ــي ــوم مــظــل
ــوره  ــلـــي بــ�ــص ــيـ ــصـــرائـ والإرهـــــــــاب الإ�ـ
اخالقي  �صقوط  يعتر  فهذا  الفا�صية، 
الــدولــيــة. للمنظمة  يغتفر  ل  مـــدوي 

املجتمع الدويل
ويلحظ املتابع اأنه مع غياب اأي نية 
لتطبيق  الـــدويل  املجتمع  مــن  حقيقية 
بحقوق  ال�صلة  ذات  الدولية  القرارات 
ــة  دول ت�صتمر  الفل�صطيني؛  الــ�ــصــعــب 
وارتكاب  املمنهج  باإرهابها  الحتالل 
الفل�صطيني،  ال�صعب  �ــصــد  املــجــازر 
ــتـــالل  فــمــن اقـــتـــالع الأ�ـــصـــجـــار واحـ
البيئة  واغتيال  الفل�صطينية  ــض  الأر�ـ
الفل�صطينية، اإىل القتل والطرد والإبعاد 
و�صوًل اإىل العتقال وزج الفل�صطينين 
ال�صهيونية. واملعتقالت  ال�صجون  يف 
نتيجة  اأنـــه  اإىل  معطيات  وت�صر 
�صقط  ال�صهيونية  ال�صيا�صات  تــلــك 

ال�صهيوين  الحتالل  دولة  اإن�صاء  منذ 
 ، فــلــ�ــصــطــيــنــي  �ــصــهــيــد  األــــف   )100(
فل�صطيني  مليون  اعتقال  عــن  ف�صاًل 
والن�صاء  ــال  ــف الأط مــن  املــئــات  منهم 
مع  جــنــب  اىل  جنبا  هـــذا  والــ�ــصــيــوخ؛ 
عن�صرية  اإ�صرائيلية  قوانن  اإ�ــصــدار 
الفل�صطينين  على  للت�صييق  مت�صارعة 
وفـــر�ـــض الأمـــــر الـــواقـــع الإجـــالئـــي؛ 
اأرا�صي  كافة  يف  التهويدي  الإحــاليل؛ 
الأخــطــر  وكـــان  التاريخية،  فل�صطن 
اإ�صدار قانون القومية قبل عدة اأعوام.

تقرير منظمة العفو رالدولية
ــر تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الــعــفــو  ــت ــع ي
بداية  ال�صادر يف  “اأمن�صتي”  الدولية 
التقارير  ــم  اأهـ مــن   ،  2022 ــايل  احلـ
مــ�ــصــاءلــة  اإىل  دعـــا  حــيــث  الـــدولـــيـــة، 
الف�صل  جرمية  ارتكاب  على  اإ�صرائيل 
يف  الفل�صطينين  �ــصــد  الــعــنــ�ــصــري 
ــهــم، مبـــا يف  ــت ــام خمــتــلــف مــنــاطــق اإق
.1948 عــام  املحتلة  الأرا�ــصــي  ــك  ذل
وكـــانـــت املــنــظــمــة الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
“بت�صيلم”  الإن�صان  للدفاع عن حقوق 
مو�صع  تقرير  خــالل  ذلــك  قبل  اأكــدت 
يهودّي  تفّوق  “نظام  هي  اإ�صرائيل  اأن 
اأبارتهايد”  اإّنه  البحر:  اإىل  النهر  من 
لتو�صيف النظام ال�صيا�صي الإ�صرائيلي 
فل�صطينيي  على  العن�صرية  وقوانينه 
اإىل  و�صوًل  املقد�صين  وعلى  الداخل 
كان  اأن  بعد  وذلــك  الغربية؛  ال�صفة 
على  فــقــط  من�صبًا  املنظمة  نــ�ــصــاط 
لل�صفة  الإ�صرائيلي  الحتالل  تداعيات 
الن�صاط  وخا�صة  غزة  وقطاع  الغربية 
القت�صادي. والإحلـــاق  ال�صتيطاين 
وقـــد تــعــزز تــلــك الــتــقــاريــر فكرة 
امل�صتمر  اإرهابها  عن  اإ�صرائيل  جترمي 
وجـــر قــادتــهــا اىل الــعــدالــة الــدولــيــة؛ 
ولهذا باتت ال�صرورة تتطلب بعد اأكرث 
اإن�صاء  على  عامًا  و�صبعن  اأربــعــة  من 
تتوقف  مل  التي  وجمــازرهــا  اإ�صرائيل 
الـــدوؤوب  الفل�صطيني  العمل   ، البتة 
املدعوم عربيًا ومن دول منا�صرة للحق 
دويل  موؤمتر  عقد  بغر�ض  الفل�صطيني 
حول اإرهاب دولة الحتالل ال�صهيوين 
وعلى  املــتــحــدة  الأمم  تــرعــاه  املنظم 
املتحدة  الأمم  مكتب  اخل�صو�ض  وجه 
مالحقة  وتــالــيــًا  الإرهـــــاب،  ملكافحة 
جمرمي احلرب ال�صهاينة، واقتيادهم 
العقاب  نيل  بغية  الدولية  املحاكم  اىل 
عــن جــرائــمــهــم الــتــي اقــرتفــوهــا �صد 
�صنوات  مدى  على  الفل�صطيني  ال�صعب 
ال�صهيوين.  – الفل�صطيني  ال�صراع 

املجازر ال�صهيونية
اإن�صاء  املــذكــور،  التوجه  يــعــزز  وقــد 
متخ�ص�صة  بــحــثــيــة  عــمــل  ــات  ــوع ــم جم
فل�صطينية وعربية ودولية منا�صرة للق�صية 
ال�صفوي  ــاأريــخ  ــت ال بغية   ، الفل�صطينية 
ين�صب  بحيث  ال�صهيونية؛  املجازر  حول 
التوثيق  والت�صجيل  البحث  على  عملها 
واملجازر  والغتيالت  الإرهــاب  لعمليات 
لأهايل  �صفهية  روايــات  عر  ال�صهيونية؛ 
فيها  حــدثــت  الــتــي  الفل�صطينية  الــقــرى 
جمازر ، بحيث ي�صارك يف الإعداد للبحث 
وعلماء  واإح�صائيون  قانونيون  به  والقيام 
القيام  ثــم  ومــن  نف�ض،  وعلماء  اجتماع 
واملجازر  الإرهـــاب  عمليات  ــار  اآث بتحليل 
الفل�صطيني،  ال�صعب  بحق  ارتكبت  التي 
يف  والتو�صيات  النتائج  ن�صر  ذلــك  وبعد 
و�صائل الإعالم العربية والغربية، وخا�صة 
ــدوات يف الــفــ�ــصــائــيــات ومــراكــز  ــ عـــر نـ
عن  القليل  اإل  ين�صر  مل  حيث  الــبــحــث، 
غالبية  دفعت  التي  ال�صهيونية  املــجــازر 
الفل�صطينين خارج اأر�صهم يف عام 1948 
ا�صتخدام  الــ�ــصــرورة  حتتم  كما  وبــعــده، 
وبلغات  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــصــل  و�ــصــائــل 
الفل�صطيني  احلق  �صوت  لإي�صال  عديدة 
للعامل، لكن وقد يكون ذلك مبثابة مقدمة 
اأ�صا�صية جوهرية، حتى تكون وثائق جترمي 
دولة الحتالل ال�صهيوين جاهزة يف حال 
ــوؤمتــر الـــدويل حــول الإرهـــاب  انــعــقــاد امل
املــتــحــدة. الأمم  ــة  ــرعــاي ب الــ�ــصــهــيــوين 
* كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

نبيل السهلي*

اخلليج  دول  بع�ض  يف  جوي  دفاع  منظومات 
الإيرانية، لتعزيز  العربي على م�شارف احلدود 
اأية  يف  ال�شتباقية  الإ�رضائيلي  العدو  دافعات 
الإ�شالمية  اجلمهورية  مع  حمتملة  مواجهة 
الع�شكري  التحالف  تعزيز  اإطار  الإيرانية. ويف 
وال���دول املطبعة  )اإ���رضائ��ي��ل(  ب��ن  والأم��ن��ي 
اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  ك�شفت  فقد  معها، 
وفد  باأن   2019/10/19 بتاريخ  الإ�رضائلية 
بالعا�شمة  م��وؤمت��ر  يف  ���ش��ارك  ق��د  اإ�رضائيلي 
البحري  التحالف  لبحث  املنامة،  البحرينية، 
))حلماية  املتحدة  الوليات  عنه  اأعلنت  الذي 
الإ�رضائيلي  اخلارجية  وزير  وكان  املالحة((. 
وح�شب  اأ���ش��ار،  ق��د  كات�ض  ي�رضائيل  ال�شابق 
زيارة  عقب  اأنه  اأحرونوت،  يديعوت  �شحيفة 
م�شوؤول  مع  واجتماعه  ظبي  اأب��و  اإىل  اأجراها 
اإىل  تعليمات  اأ�شدر  امل�شتوى،  رفيع  اإماراتي 
املعنية،  الأط��راف  جميع  مع  اخلارجية  وزارة 
ل�شمان  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م��ع  والتن�شيق 
اأمريكي  حت��ال��ف  يف  )اإ���رضائ��ي��ل(  م�شاركة 
منطقة  يف  البحرية  املالحة  اأم��ن  ل�))حماية 
املالحة  اأم��ن  اأن  كات�ض،  واع��ت��ر  اخل��ل��ي��ج(( 
اإ�رضائيلية �رضفة  اخلليج م�شلحة  البحرية يف 
الإي���راين((  اخلطر  ))كبح  ا�شرتاتيجية  �شمن 
بن  العالقة  تعزيز  ذلك  يف  مبا  زعمه،  ح�شب 
القناة  ك�شفت  كذلك  اخلليج.  ودول  )اإ�رضائيل( 
12 يف التلفزيون الإ�رضائيلي خالل �شهر �شباط 
2022، النقاب عن ت�شكيل حتالف دفاعي �شد 
َة النتحارية، وح�شب  تهديدات الطائرات امُل�َشرَّ
الدفاعي  التحالف  ف��اإن  الإ�رضائيلية،  القناة 
اأبرزها  املنطقة،  يف  ودوًل  )اإ�رضائيل(  ي�شم 
املتحدة. العربية  الإم��ارات  ودول��ة  ال�شعودية 
حت��اول  احلالية  الأمريكية  الإدارة  اإن 
اإدخال املنطقة يف �شيا�شة الأحالف واملحاور، 
يف ظل ما ي�شهده العامل من تطورات مت�شارعة 
اأوكرانيا. وربط حمللون  على �شوء احلرب يف 
ت�شكيله  املنوي  واحللف  )الناتو(  حلف  بن 
يف ال�����رضق الأو����ش���ط، وت�����ش��اءل��وا: ه��ل حقق 
اأوروب��ا،  حماية  يف  اأهدافه  الأطل�شي  )الناتو( 
ميزانيتها،  ي�شتنزف  عليها،  عبئًا  ب��ات  اأم 
ال�رضق  )الناتو  واإذا كان  اقت�شاديتها؟  ويرهق 
يعدو  ل  احللف  فهذا  �شاكلته،  على  اأو�شطي( 
ل�شتنزاف  جديدة  اأمريكية  و�شيلة  كونه  عن 
هدفه  ح��ل��ف  ت�شليح  يف  ال��ع��رب��ي��ة،  امل����وارد 
احلفاظ على اأمن كيان العدو الإ�رضائيلي فقط.
اأن  يت�شح  ت��ق��دم  م��ا  ك��ل  وب��ع��د  وه��ك��ذا 
اإع��ادة  على  وتعمل  تخطط  املتحدة  الوليات 
يف  والع�شكرية  الأمنية  املنظومة  �شياغة 
)اإ���رضائ��ي��ل(  حتويل  بهدف  الأو���ش��ط،  ال�����رضق 
اإىل  ع��دو  من  العربية  احلكومات  بع�ض  ل��دى 
�شديق، بل �شمن منظومة )الناتو( اإىل حليف.

13

حممد رفيق القو�صي



د  د د د TAREEQ ALQUDSد
14

اأكــرث  العاملي  ال�صالم  م�صتقبل  اإّن 
خــطــورة مــن اأي يـــوم مــ�ــصــى، فــانــدلع 
قابلة  الثالثة  العاملية  احلــرب  �ــصــرارة 
لــال�ــصــتــعــال يف اأّيــــة حلــظــة، كــمــا يــرى 
واإّن  وغربًا،  �صرقًا  املحللن  من  العديد 
جّدي  ثالثة  عاملية  حــرب  انــدلع  خطر 
بقيادة  الراأ�صمايل  فالغرب  وحقيقي، 
يحاول مبا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
يوؤّبد  اأن  وناعمة  �صلبه  قــوة  من  ميلكه 
حتّديات  تواجه  التي  القطبية  اأحاديته 
وال�صن،  الحتادية  رو�صيا  من  حقيقية 
ال�صيا�صية  الو�صائل  كافة  ت�صتخدم  واأن 
ل�صتمرار  والع�صكرية  والقــتــ�ــصــاديــة 
ترتّبع  الـــذي  الــراهــن  ع�صرنا  �صمات 
ع�صر  اإّنه  قّمته:  على  املتحدة  الوليات 
العوملة، وطغيان قيم احل�صارة الغربية، 
قومية  ــوق  ــافـ املـ ــارات  ــكـ ــتـ الحـ عــ�ــصــر 
ومافيات الإعالم، واملخدرات، والأ�صلحة 
املموهة  الب�صرية  معاناة  النووية، ع�صر 
بــالــتــجــديــدات والــتــعــمــيــمــات املــفــرطــة 
وحقوق  الدميوقراطية  حــول  والكاذبة 
الإن�صان واملناف�صة احلرة، ع�صر انق�صام 
القّوة  ت�صوده  جديد  �صكل  على  الــعــامل 
والقت�صادية  وال�صيا�صية  الع�صكرية 
املــتــطــّورة،  املجتمعات  يف  والــرفــاهــيــة 
واجلوع  والتخّلف  والفقر  التبعية  وي�صود 
الذي  العامل  من  يتبقى  فيما  واحلرمان 
يتم ا�صتغالله على جميع امل�صتويات ويف 
ــذي حتــتــال �صعوبه  كــافــة املــيــاديــن، والـ
ما  اأقــرب  حياة  لتاأمن  الو�صائل  ب�صتى 
اأقل  واإىل  الإن�صاين،  الوجود  اإىل  تكون 
ويالزم  احلياة،  متطلبات  من  يكون  ما 
الالاإن�صاين  اإىل  الأقـــرب  الــوجــود  هــذا 
الب�صري،  ال�صتعباد  من  عديدة  اأ�صكال 
الهيمنة  وفر�ض  ال�صعوب،  ثروات  ونهب 
عند  وا�صتخدامها  عليها،  املطلقة  �صبه 
ال�صرورة يف ممار�صة الإرهاب وانقالب 
من  هنالك  ما  واإىل  احلكومات...  على 
وفر�ض  تخريبية،  ا�صتخبارية  اأعــمــال 
عــقــوبــات وخـــالف ذلـــك مــن الأعــمــال 
الإجرامية، واأّدى كل هذا اإىل خلق عدم 
بنية  يف  خطر  خلل  واإىل  دويل  تـــوازن 
العالقات الدولية، واإىل انقالب جوهري 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  املفاهيم  يف 
العامل  يف  ــدول  ال وو�صع  والجتماعية، 
الثالث اأمام اأزمات تفّكك واإخالل وتبعية 
مطلقة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
ــذا املــنــاخ الــ�ــصــريــايل، واأمـــام  يف ه
مواجهة  على  قــادرة  دولية  قــوى  ظهور 
ــكــل مــ�ــصــاوئــه،  ــغـــرب الإمــــريــــايل ب الـ
الراأ�صمالية  الــرجــوازيــة  دخــول  واإزاء 

م�صتع�صية،  بنيوية  اأزمــة  يف  الأمريكية 
اأو اإّما ا�صتباقة لثورة اجتماعية حقيقية، 
كما تبدو مالحمها يف الوليات املتحدة، 
هو  كــمــا  ومناف�صة  قــويــة  دول  وظــهــور 
احلال مع ال�صن ورو�صيا ت�صّكل تهديدًا 
لالأحادية القطبية الأمريكية، واإزاء كل 
هذه الوقائع تظهر الفا�صية الغربية بكل 
اأ�صكالها ل�صتمرار هيمنتها على العامل.
وتــتــمــّيــز الــفــا�ــصــيــة اجلـــديـــدة عن 
الــقــدميــة، فــهــي نــاجــمــة عـــن الأزمــــة 
ــة، ول  ــومل ــع الــبــنــيــويــة لــلــراأ�ــصــمــالــيــة امل
القدمية،  بالفا�صية  مقارنتها  ميكن 
ــة: ــي ــال ــت ــًا مـــن املــعــطــيــات ال ــالقـ ــطـ انـ
اإليه  اأدت  وما  التقنية  الثورة  •اأوًل: 
العمل. �صوق  مــن  املــاليــن  ــراج  اإخـ مــن 
اأمريكا  بن  العالقات  خلل  •ثانيًا: 
ال�صن. مــثــل  ــرى  ــ اأخ �ــصــاعــدة  ودول 
ا�صطراب  فــاأبــرزهــا  تبعاتها  ــا  اأّمـ
بع�صها،  ونــهــايــة  الــكــرى  الــ�ــصــرديــات 
وهــي الــ�ــصــرديــات الــتــي رافــقــت الــثــورة 
القومية،  ودولتها  الكرى  ال�صناعية 
الجتماعي  العقد  جمتمعات  وكــذلــك 
بــكــل مــرجــعــيــاتــهــا، ونــحــن الـــيـــوم يف 
يعي�ض  الــ�ــصــنــاعــي  املــجــتــمــع  بــعــد  مـــا 
ــوي،  الإنــ�ــصــان مبــا بــعــد الــعــقــل احلــداث
ومـــا بــعــد الإنـــ�ـــصـــان مـــن خـــالل عــامل 
واللعب  اجلينية  والهند�صة  الروبوتات 
ال�صيا�صية. املثلية  وكــذلــك  بــالــدمــاغ، 
اأّما اأدوات الفا�شية اجلديدة فهي:
ــرة  ــ ــك ــ ــص ــ ــ� ــ احلـــــــــــــــروب وع  -1
املرتبطة  الأ�ــصــلــحــة  ــارة  وجتــ الــعــوملــة، 
ــة  ــي ــة احلــرب ــنــاعــي ــات الــ�ــص ــاملــجــمــع ب
الوليات  يف  الإمريالية  للمرتوبولت 
خ�صومها  ملواجهة  وغــرهــا،  املتحدة 
وال�صن. رو�صيا  اأمثال  من  ال�صاعدين 
الأوبئة واجلراثيم، عر بناء   -2
مثل  اجلرثومية،  املخترات  ع�صرات 

ع�صرنا  يف  الثنائية  هــذه  وتتجّلى 
الأمريكي  الهرم  راأ�ض  مقولة  يف  الراهن 
"من لي�ض معنا فهو �صدنا" ، حمور ال�صر 
وحمور اخلر، ويف مقولت اأخرى كثرة، 
من مثل "�صراع احل�صارات" و "نهاية 
والفتيان  الأخيار  "الفتيان  و  التاريخ" 
الأ�صرار" و" ال�صرق �صرق والغرب غرب 
الأبي�ض"  الرجل  "عبء  و  يلتقيا"  ولن 
العن�صرية  املعزوفة  هــذه  اآخــر  اإىل   ....
ــا �ــصــاكــلــهــا. ــ ــة وم ــي ــص ــفــا� والــفــوقــيــة وال
الــذي  الــعــربــي  للعامل  اأخـــرة  كلمة 
احل�صا�صية،  بــالــغــة  بــفــرتة  حــالــيــًا  ميــر 
تاريخه  يف  مرحلة  اأخــطــر  تــكــون  ورمبـــا 
النتائج  بعد من  يتعاَف  املعا�صر، فهو مل 
جمر  �صنوات  خّلفتها  التي  والتداعيات 
"ثورات  بـ  ُي�صّمى  ما  اإّبان  عا�صها  طويلة 
�صنوات  من  اأعقبها  وما  العربي"  الربيع 
الإقــلــيــمــي  ــنــظــامــن  ال ولأّن  ــجـــاف،  عـ
مبرحلة  نف�صه  الوقت  يف  ميــّران  والعاملي 
انتقالية حرجة وخطرة يتوّقع اأن تعقبها 
تغّرات مهمة جدّا يف بنية القوى العاملية 
العامل  مبــقــدور  يــكــون  فلن  ومــوازيــنــهــا، 
العربي، اإذا ا�صتمّرت اأو�صاعه و�صيا�صاته 
تلك  مع  يتعامل  واأن  عليه،  هي  ما  على 
نحو  وجمدية  فّعالة  بطريقة  املتغرات 
عامل عربي قادر على التعاون بجدية مع 
ومواجهة  ناحية  من  الداخلية  م�صكالته 
حتديات اخلارج من ناحية اأخرى، قد ل 
ي�صتطيع احلفاظ على ما تبقى لديه من 
التاريخ. من  كّليًا  يخرج  وقد  اإمكانيات 

كورونا ون�صرها باأ�صكال واأ�صاليب خمتلفة.
حتـــــطـــــيـــــم الإنـــــــ�ـــــــصـــــــان   -3
ــل. ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ ــال ــ ــ والنـــــــــــحـــــــــــطـــــــــــاط ب
من  وتفريغه  العلم  �صيطنة   -4
هذا  يف  والرتكيز  اأخــالقــيــة،  اأبــعــاد  اأي 
املبتذلة. الو�صعية  املادية  على  الإطــار 
واملعّقد  املــاأ�ــصــاوي  الــواقــع  هــذا  يف 
الراأ�صمالية وعوملتها  الناجم عن فا�صية 
�صيا�صاتها،  نتيجة  باخلطر  واإح�صا�صها 
باأكملها  حــ�ــصــاريــة  قــيــم  تــنــهــار  حــيــث 
�صيادة  وتتال�صى  و�صعوب،  اأمم  وتتمّزق 
اأن  ــاول  حتـ نف�صها،  ــدول  ــ ال ــل  ب ــدول  ــ ال
القيم  مـــن  اأمنـــاطـــًا جـــديـــدة  تــفــر�ــض 
والعلوم  وال�صيا�صات  والأفكار  وال�صلوك 
فر�ض  تختفي  تكاد  والثقافات،  والفنون 
الراأ�صمالية  وح�صية  قب�صة  من  الإفالت 
الأمريكية والأوروبية وحلفائها يف الناتو، 
اأ�صاليب فا�صية  ت�صعى بكل ما لديها من 
وفق  الأر�ــصــي  كوكبنا  �صياغة  لإعـــادة 
ولعل ّ  وثقافتهم،  وفا�صيتهم  م�صاحلهم 
العن�صر الأكرث ح�صورًا يف هذه ال�صيا�صة 
وم�صامينها  اأ�صكالها  بكل  املواجهة  هي 
هذا  ويتحّكم  العامل،  بقية  وبن  بينهم 
النق�صام الفريد مبيول قوية اإزاء العديد 
والتناف�ض  وال�صراع  الأمــن  ق�صايا  من 
ويبدو  بدونها،  اأو  بالوكالة  ــروب  واحلـ
�صمول هذا النق�صام تقريبًا على ال�صاحة 
الدولية، وميكن اأن ياأخذ اأ�صكاًل خمتلفة 
ومــتــنــوعــة: الــوطــنــي مــقــابــل الأجــنــبــي، 
اخل�صم  مقابل  واحلــلــيــف  والــ�ــصــديــق 
والعدو، وال�صرق مقابل الغرب، وال�صمال 
مقابل اجلنوب، والدول املتطورة مقابل 
الهيكلي  التفّرع  وهــذا  النامية.  ــدول  ال
كقانون  يتج�ّصد  العاملي  الإدراك  لنظام 
حديدي لالنق�صام الثنائي الذي يرت�ّصخ 
يف الوعي وي�صاغ بعبارة "نحن وهم".

ل مــ�صـــتـقـبـل للـعـوملـة والـفـا�صــيـة
 يف عــالــم الـــغــد

عارف اآلغا / كاتب وباحث
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القدس  شمس  تــبــزغ  ال  ...عــنــدمــا 
روح  ترابها  يتنفس  وال  الوجود،  على 
قبابها،  على  الحمام  هديل  من  الحياة 
فوق  دّرة  لها  أكــبــر  اهلل  نفحات  ــن  وم
الشاسعة  اهلل  لحدائق  صعودًا  مآذنها 
على امتداد البحر السماوي األزرق، وال 
كنائسها  أجراس  بتسابيح  الكون  يترنم 
فمعنى  ــدي،  األب بعيدها  إلى  المهاجرة 
هذا أّن قدس اهلل غارقة بوحشة كآبتها، 
الموّجه  سؤالها  ومرير  أحزانها  وعتمة 
مكة  استلبت  لو  والكعبة:  لمّكة  مباشرًة 
والكعبة، وأّن التراب هناك تحت وطأة 
المعربدة  الخيل  وحوافر  الغواة،  أقدام 
يمكن  هل  المكان،  وطهارة  قداسة  على 
ضمائر  في  تصحو  أن  عندها  للنخوة 
الُمهانة  الجباه  تستفيق  وأن  الرجال، 
رمادها،  في  المتأّجج  جمرها  وقع  على 
وتنهض للثأر لكرامتها وقدسيتها ترابها 
إلى  المدّوي  أنينه  يوميًا  يسحب  الــذي 
على  عتابًا  الــمــقــدس،  وبيت  األقــصــى 
واألقــصــى،  للقدس  ــتـــذارًا  واعـ األمـــة، 
يشّد  السليب،  الجريح  فلسطين  وتراب 
أزرها، وينتخي عصافير الوطن الشهيد 
كي تظّل في حومة الوغى تقاوم ببسالة 
تمّد  كاملٍة،  أّمــة  عن  وشــرف  وكبرياء 
ــا الــرحــيــب مــن أطلس  بــســاط وجــوده
األعمق  مشرقنا  باتجاه  العرب،  المغرب 
الخليجّي،  المتوسطّي  بامتداده  رحابًة 
وبشرًا،  مساحًة،  العالم  نصف  نملك 
تتعاقب  هائلة  وقــــدراٍت  ــصــادًا،  ــت واق
الخيال،  باتجاه  يمينًا  فيها  األصــفــار 
والالمعقول، ومع هذا.. ففي لحظة عابرة 
وخارج  نملك،  ما  خارج  أنفسنا  نجد   ،
ما نحلم، وخارج كينونة الحياة ذاتها، 
ويظّل السؤال المرير القاتل يذبحنا فوق 
وسائد أسّرتنا الخاوية من كل شيء إال 
أرق الحزن واألسى: من نحن فوق رقعة 
الكون!!؟ ولماذا كل شيء فينا مستباح!!؟

يــحــتــفــلــون بـــالـــقـــدس، والــقــدس 
السماوات  ُبعد  عاتبة، وغائبة، وبعيدة 
دمـــًا  بــهــا  يــحــتــفــلــون  األرض!!!  عـــن 
وأعالمهم،  كوفياتهم،  يشّكل  عــابــرًا 
قصائدهم  عبق  ينسج  عــابــرًا  ونسيمًا 
على  يمّر  عابرًا  وتاريخًا  وأشعارهم، 

 

ذليلة..  حولها  والخيام  الشتاء،  مواقد 
الذكريات  مواجع  الستنهاض  كليلة.. 
العابرة..  والطقوس  المناسبات  أيام 
شؤوننا  إلــى  نمضي  ثم  كثيرًا  نثرثر 
اليومية، نغرق في يوميات  وشجوننا 
والقدس  والمثيرة،  الكثيرة  الفواجع 
يهدر  الـــذي  نبضنا  قــرب  مــّنــا  قــريــبــٌة 
الحياة  ــدورة  ل استكمااًل  شرايينا  في 
عليها،  اعــتــدنــا  الــتــي  والـــالمـــبـــاالة، 
ونعيشها ضمن منطق الحتمي والمقّدر:
علينا ــبــت  ــت ُك ــًا  ُخـــطـ مــشــيــنــاهــا 
مشاها ُخــطــا  عليه  ُكتبت  وَمـــْن 

جــدًا  بعيدٌة  بالمقابل،  ــقــدس  وال
ــقــلــب، ألّنــهــا  عــن مــتــنــاول الــعــيــن وال
من  مذبوحة  مستلبة،  ُمهانة،  قــدس 
ومن  الكنيسة،  لوريد  المئذنة،  وريــد 
انــحــنــاء قــبــابــهــا خــجــاًل لــمــا يــجــري، 
ــا الــتــي  ــهـ ــدة أجـــراسـ ــمـ النـــحـــنـــاء أعـ
الحزين: الوجع  بانكسارها  تتساءل 

ــاالت  ــرسـ الـ أرض  ــذه  ــ ه ــًا  ــ ــّق ــ أح
اإلسراء؟؟؟ حتى  الجلجلة  من  واألنبياء 

واألوائل  الخطاب،  ابن  قدس  أهذه 
هي  رّبما  ــاء،  واإلبـ الفتح  عّشاق  من 
من  الحّد  هذا  إلى  نصل  ن  القدر  مشيئة 
نركن،  ثم  والقهر،  والخزي،  الغياب 

من  القادمة  تفاؤلنا  لموجات  ذلك،  بعد 
المستقبل، حيث الحجر والشجر والبشر 
يومها يتحّول لصالحنا، ويقف معنا في 
القادمين  والشر  الحقد  زبانية  مواجهة 
قسرًا  والمدفوعين  بــابــل،  خــرائــب  مــن 
إلينا من شعوب وأمم وحكومات الدنيا، 
إنسانية  على  األكبر  والهّم  العبء  ألّنهم 
إلى  والــحــيــاة، وحــّتــى نصل  الــوجــود 
لحظة النصر والحسم والخالص سنظّل 
نحتفل باسمك المجيد يا قدس األقداس، 
وسنظّل نقاوم حتى تحين اللحظة التي 
من  الخروج  لحظة  جميعًا..  ننتظرها 
القادم.. الحّي  النبعاثنا  للحياة  الموت 

كل شيء في القدس ُيحاط بالتعتيم 
يؤول  أن  يمكن  شيء  وكل  والتعمية، 
معالم  وتصفية  والخراب،  التدمير  إلى 
الهّم  أصبح  األقــصــى  وتدمير  الــقــدس 
التاريخي للشتات الصهيوني االثم، إّنهم 
والتراث  والجغرافية،  التاريخ  يزّورون 
الفلسطيني، والتراب والجذور بحجة أّن 
تحت تلك المسّميات العربية /الكنعانية 
بجذورها السلتية الفلسطينية ركامًا من 
والحقيقة  محتملة،  إلسرائيليات  أوهام 
أبناء  تمامًا  يعيه  هذا  األوهــام  ركام  أّن 
يّدعونه  ما  وأّن  غيرهم،  قبل  الشيطان 

الكذبة  تلك  هو  إّنما  صهيونيًا  تــراثــًا 
خداع  ورائها  من  يريدون  التي  الُكبرى 
العالم أّن لهم تراثًا وتاريخًا وإرثًا قائمًا 
فوق أرض فلسطين، ويقينًا ثابتًا لألبد 
أّن غربان الشتات هم مجموعة من )الّلمم( 
ال تربط بينهم رابطة وال تاريخ مشترك، 
وال جــذور وال أصــول، وال فــروع، وال 
والحديث  القديم  التاريخ  فــي  تسمية 
أو  مظّلتها،  تحت  تجمعهم  ما(  )تسميٌة 
يوّضح  عنكبوتي  نسيج  من  عبر سقف 
قيمة،  أو  ألّمـــة،  ينتسبون  ــؤالء  ه أّن 
والصيغة!!  الجنس  مترابط  نسيج  أو 
الليل  كهوف  من  قادم  شتات  مجرد  هم 
عابرًا،  وينتهي  عابرًا  يمّر  والعتمة... 
االنتهاء  وعبور  العبور،  مــرور  وبين 
والتي  الجهنمية  الخراب  ذيــول  فإّنهم 
ستأتي على كل شيء جميل فوق الثرى 
البربرّي  بحقدها  فتحيله  الفلسطيني 
وأنقاض  دمــاٍر  من  ركامات  إلى  المريع 
وذكريات  وجراحاتها،  بقتالها  غاّصة 
على  بآثامهم  مــّروا  وحوش  عن  مريرة 
ديارنا فعاثوا فيها شّرًا وحقدًا وفسادًا، 
الحاقد  هجومها  ريحهم  استكملت  ثــم 
العالم  األوســـع..  العالم  امــتــداد  على 
تائهين  إلينا  ليقذفهم  منهم  تخّلص  الذي 
ــل ما  غــاصــبــيــن، ويــنــاصــرهــم ضـــّد ك
الكون  خارطة  عبر  وبهّي  إنساني  هو 
يهوه  أبــنــاَء  رأيــنــا  وإذا  الــشــاســعــة!!! 
السفلّي  الحضيض  لذاك  العالم  يقودون 
وحدهم  فإّنهم  الــكــون،  قــاع  نهاية  في 
في  السفلّي  الحضيض  في  سيقبع  من 
عليهم  العتب  يتّجه  وال  المطاف،  نهاية 
العتب  ولكّن  عابرة،  شرسة  وحوشَا 
الخرائط  بوهم  للغارقين  يّتجه  الذابح 
يحتفلون  وللذين  المشبوهة،  واللقاءات 
والشهداء  واألقــصــى  القدس  جثة  على 
وفلسطين والطفولة التي تحتفل بطرقها 
المقّدسة وهي ماضية للفرح والشهادة، 
وبطرقها الخاصة والخاصة جدًا، وعلى 
العصافير  صور  القلوب  وفي  الجدران 
يبتسمون  وهـــم  ــدوا  ــشــه اســت الـــذيـــن 
لفلسطين،  ــدي  األب بانتمائهم  احتفااًل 
باتجاهها... الــُخــطــا  آالف  وتــقــّدمــهــم 

الشاعر/ محمود حامد
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سحر عيسى الوهيبي
كان �صباح ال�صابع ع�صر من اأيلول �صباحًا 
ا�صتيقظت  عندما  لالأنفا�ض،  خانقًا  خمتلفًا، 
ــ�ــصــع جمــزرة  بـــروت الــعــربــيــة عــلــى اأكـــر واأب
�ُصّميت  الفل�صطيني،  ال�صعب  تاريخ  يف  ب�صرية 
جمزرة �صرا و�صاتيال التي ارتكبتها ع�صابات 
اأرئيل  املجرم  من  بقرار  ال�صهيوين،  الحتالل 
�صارون وزير احلرب اآنذاكـ ورفائيل اإتيان رئي�ض 
مناحيم  حكومة  يف  الإ�صرائيلي  احلرب  اأركان 
الفل�صطينين  من  انتقامًا  ذلــك  وكــان  بيغن، 
على  ال�صهيونية  احلــرب  ــة  اآل واجــهــوا  الــذيــن 
حيث  جــائــر،  ح�صار  مــن  اأ�صهر  ثــالثــة  مـــدار 
انتهى ب�صمانات دولية بحماية �صكان املخيمات 
من  الفل�صطينية  املقاومة  خــروج  بعد  الــعــّزل 
ــروت، لكن كما هــو حــال اخلــيــانــات دائــمــًا  بـ
واملوت. للقتل  ُتركوا  فقد  الفل�صطيني،  لل�صعب 
بداأت   1982/6/16 اخلمي�ض  يوم  م�صاء 
اجلي�ض  قــام  حيث  املخيمن،  اقتحام  عملية 
النعزالية  اجلماعات  ومب�صاعدة  الإ�صرائيلي 
اجلنوبي  لبنان  جي�ض  ــّمــي  �ــصُ ومــا  اللبنانية 
على  احل�صار  بفر�ض  اإ�صرائيل"  "عمالء 
مداخل  كــل  ــالق  واإغـ و�صاتيال  �صرا  خميمي 
ول  لل�صحفين  الــ�ــصــمــاح  ــدم  وعــ املــخــيــمــن، 
لوكالت الأنباء بالدخول اإليهما، يف حن دخلت 
فرق اإىل املخيمن، واأخذت تقتل املدنين قتاًل 
وقد  بلياليها،  اأيــام  ثالثة  مدى  على  رحمة  بال 
واجلنود  النعزالية  املجموعات  فيها  ارتكبت 
�صد  الأبــدان   لها  تق�صعر  مذابح  الإ�صرائيلين 
اأهايل املخيمن، وقد كانت اأب�صع واأفظع املجازر 
الإنــ�ــصــاين،  الــتــاريــخ  مــدار  ُارتــكــبــت على  التي 
فبح�صب �صهود عيان عليها مّمن قّدر اهلل لهم 
والرابعة  الثالثة  �صن  يف  اأطفال  بروؤية  النجاة 
ُبقرت بطونهن،  غرقى يف دمائهم وحوامل قد 
و�صيوخ  رجال  قتلهن،  ثم  اغت�صابهن  مت  ن�صاء 
ُذبحوا من الوريد للوريد، وُقلعت عيون الأطفال 
اجلثث  مــن  اأكــــوام  بال�صكاكن،  قتلهم  قــبــل 
متناثرة الأ�صالء بفعل �صواريخ اإ�صرائيلية على 
القتل  يكون  الهرب  يحاول  من  وكل  املخيمات، 
باأ�صوات  ال�صماء  امــتــالأت  حــن  يف  م�صره، 
ع�صرات  ُقتل  من  على  والأمل  وال�صراخ  البكاء 
والقنابل  �صهيدًا،  رّبــه  يلقى  اأن  قبل  ــّرات  املـ
عمل  لت�صهيل  الليل  تنر  الإ�صرائيلية  امل�صيئة 
اللوج�صتية  امل�صاعدات  وُت�صتح�صر  امللي�صيات، 
املذبحة  ــاء  ــن اأث املــارونــيــة  امللي�صيات  ملقاتلي 
امل�صاندين  واللبنانين  للفل�صطينين  اجلماعية 
لهم ويقطنون معهم، وقد �صقط عدد كبر من 
و�صيوخ من  ون�صاء  واأطفال  ال�صهداء من رجال 
املدنين، وكان عددهم امل�صّجل وغر الدقيق بن 
/3500/ اإىل /5000/ �صهيد من اأ�صل ع�صرين 
املــجــزرة. اأثــنــاء  هــنــاك  ي�صكنون  ن�صمة  األـــف 
اأدان   1982 عـــام  الأول  كــانــون   16 ويف 
املــجــزرة  املــتــحــدة  ــالأمم  لـ الــعــمــومــي  املجل�ض 
اأثــرهــا  وعــلــى  اجلــمــاعــيــة،  بـــالإبـــادة  وو�صفها 
اجلرمية  من  التمّل�ض  الحــتــالل  قــادة  حــاول 
جلنة  �ُصّميت  خا�صة  حتقيق  جلنة  بت�صكيل 
الُعليا  املــحــكــمــة  لــرئــيــ�ــض  ن�صبة  "كـــاهـــان" 
اللجنة  اأعلنت   1983 �صباط   7 ويف  كــاهــان، 
وزير  مب�صوؤولية  اللجنة  واأقــّرت  البحث،  نتائج 
مبا�صرة  غر  م�صوؤولية  �صارون  اأرئيل  اجلي�ض 
ومل  وقوعها  اإمكانية  جتاهل  اإذ  املذبحة،  عن 

جمزرة �صربا و�صاتيال .. "الهولوكو�صت" احلقيقي

قرار  �صارون  رف�ض  وقد  دونها،  للحوؤول  ي�صَع 
للدفاع. كوزير  من�صبه  من  وا�صتقال  اللجنة 
نفو�ض  يف  الرعب  بث  هدفه  كان  هذا  كل 
لبنان،  خــارج  للهجرة  لدفعهم  الفل�صطينين 
ــال  ــم ــاك، واإك ــن ــاأجــيــج الــفــن الــداخــلــيــة ه وت
ال�صهيوين  الجــتــيــاح  وجهها  الــتــي  ال�صربة 
لبنان،  يف  الفل�صطيني  لــلــوجــود   1982 ــام  ع
ولن  املــجــازر  اأول  املــجــزرة  هــذه  تكن  حيث مل 
تكون اآخرها، فكّلها ُارتكبت بحق الأبرياء من 
جمزرة  نن�صى  ولن  الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء 
قا�صم  وكــفــر  وقبية  والــطــنــطــورة  يا�صن  ــر  دي
عار  و�صمة  اإّنها  الإبراهيمي،  واحلــرم  وجنن 
�صاهد  اأو  �صارك  من  كل  و�صمر  جبن  على 
بّرر  اأو  ارتكابها  عن  دافــع  اأو  �صامتًا  ظــّل  اأو 
العامل  �صرفاء  بع�ض  ظهر  حن  يف  دوافعها، 
عام  ففي  ال�صنعاء،  اجلــرميــة  لــهــذه  بــاإدانــة 
املجازر  مــن  "اإ�صرائيل:  كتاب  ظهر   1984
هاليفي،  ــالن  اإي ملوؤلفه  الدولة"  اإرهـــاب  اإىل 
لب"  "فرانكلن  الأمريكي  املحامي  واأّلـــف 
الدولية  القانونية  )امل�صوؤولية  بعنوان  كتابًا 
الكاتبة  وتوؤّكد  و�صاتيال(،  �صرا  جمــزرة  عن 
اأبــرز  من  اأّن  احلــوت  نويه�ض  بيان  الدكتورة 
ال�صحافة  يف  ظهرت  التي  واملقالت  التقارير 
وكــارل  في�صك  ــرت  روب مقالت  كانت  العاملية 
وكولن  ولكن�صون  وراي  فاينمان  ومارك  بوكال 
و�صهادة  �صيف  وزئيف  جنكيز  ولورين  كامبل 
�صاتيال". يف  �صاعات  "اأربـــع  جينييه  جيف 
ــورة الأمــريــكــيــة  ــصـ ــ�ـ ــت املـ ــ ــدع ــ وقــــد اأب
ــاين ديــو�ــصــي  ــابـ ــيـ ــور الـ ــصـ ــ�ـ ــصـــون واملـ ــا �ـ ــايـ مـ
للمجزرة  اأخــذاهــا  الــتــي  بال�صور  هــروكــارا 
الدولية. واملــحــافــل  املــعــار�ــض  يف  وعر�صاها 
ــدًا،  اأب خميلتي  يف  الباقي  ال�صوؤال  وهــذا 
العاملية  واليهودية  الإ�صرائيليون  ي�صكت  ملــاذا 
عــن جــرائــمــهــم �ــصــد الإنــ�ــصــانــيــة وحــروبــهــم 
هي  والــتــي  فل�صطن،  يف  الــعــرقــي  والتطهر 
اأملانيا  يف  الــنــازيــة  جــرائــم  مــن  بكثر  اأبــ�ــصــع 
والأبــارتــهــايــد يف جــنــوب اإفــريــقــيــا، ومــازالــوا 
اأبناءهم  ويغذون  العامل  ي�صتعطفون  الآن  حتى 
ويعاودوا  الكاذب،  والتمّيز  والكراهية  احلقد 
الآن  حتى  املزيفة  النازية  جرائم  بث  دائــمــًا 
لإر�صائهم. وغرها  املالية  التعوي�صات  رغم 
يف حــن جـــاء رّد الــطــائــف وبــنــى �ــصــورًا 

املجزرة ويف احل�صار ويف اللجوء ويف اغت�صاب 
يد  على  تعّذبوا  مــن  هــم  وعر�صهم،  اأر�صهم 
جاّلدي هذا الزمان، ف�صبب حقدهم هو رف�ض 
الآخر وطمعهم الالحمدود و�صعورهم اخلبيث 
الــغــر.. وعــلــى  الــغــر  عــن  ــراد  ــف والن بالتمّيز 

يد  على  هي�صتري  ب�صكل  ُقتلتم  يــامــن   
قتلوا  ال�صهيونية،  خلــدمــة  ــروا  ــّخ ــصُ � جــنــود 
وزجاجات  وال�صكاكن  والفوؤو�ض  بال�صواطر 
اخلائنة  وبــنــادقــهــم  وال�صمبانيا  الــويــ�ــصــكــي 
بالقتل  عــيــنــاه  املمتلئة  جعجع  مــع  بــالتــفــاق 
والرحمة  ال�صمر  فــارغ  الهيبة  هزيل  واملــوت، 
خدمة  والقتل  اخليانة  اإّل  يعرف  ل  الذي  وهو 
والرتاجع  القتال  بوقف  اأمروه  الذين  لأ�صياده، 
وانتظار الأوامر فقط وعدم التدخل واللتزام  
والإن�صات ملا ي�صل له فقط، وكان هذا عك�ض 
مــا جــرى يف اآخـــر اجــتــمــاع لهم مــعــًا ولــوجــود 
"جي�صي  املدعو  جعجع  لدى  الرتباط  �صابط 
�صيف"  "زئيف  على  عــر�ــض  الـــذي  �صكر" 
الدخول  هاآرت�ض  ل�صحيفة  الع�صكري  املرا�صل 
اإىل �صرا و�صاتيال وعر�ض عليه �صكينًا ليذبح 
بها، واغت�صاب فتيات �صغرات يت�صّلى معهن، 
اإن�صاين  رادع  اأي  من  اجلميع  �صمر  خال  وقد 
اأهــداف هذه  املجزرة وهي: �صوى عن حتقيق 
وجــدوا. اأينما  الفل�صطينين  ذبح   -1

قـــتـــل واإرهــــــــــــاب الــلــبــنــانــيــن   -2
ــع الــقــ�ــصــيــة الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة. ــعــاطــفــن مـ املــت
3-  تـــخـــويـــف وتـــهـــجـــر الــ�ــصــكــان.

ــة  ــايـ ــبـ تـــخـــويـــف الـــ�ـــصـــكـــان وجـ  -4
ــاوات مـــن تــلــك املــنــاطــق. ــ ــ ــرائــب واخلـ ــ�ــص ال

الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــطـــــــــرة عـــــلـــــى   -5
طــــــــــريــــــــــق املــــــــــــطــــــــــــار وحمـــــــيـــــــطـــــــه.

حتـــــــــــــــويـــــــــــــــل املــــــــلــــــــعــــــــب   -6
ثـــابـــتـــة. عـــ�ـــصـــكـــريـــة  ثـــكـــنـــة  اإىل  ــــدي  ــل ــ ــب ــ ال

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق خمــــــــــيــــــــــم   -7
ــض. ــ ــا�ـ ــ ــيـ ــ ــال ومـــــــــــار الـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــصـ ــ ــرا و�ـ ــ ــ ــص ــ ــ �

تاأجيج العداوات بن الفل�صطينين   -8
اللبنانين. بــن  الطائفية  ــث  وب واللبنانين 

واأخــــرًا... املــذابــح واملـــوت هــو جــزء من 
قطع  ا�صتباحت  الــتــي  ال�صهيونية  العقيدة 
اأهل  يا  اأنتم  اأّما  و�صاتيال..  �صرا  يف  الروؤو�ض 
بالوفاء  عــارنــا  مــن  نخجل  مــن  يــا  ــدود،  ــ الأخـ
اأن  نــخــركــم  ولكننا  و�صكينتها،  لأرواحـــكـــم 
و�صركم  وظلمكم  حقكم  فينا  اأنبتت  دمائكم 
�صرًا  ي�صرتجيكم  �صارون  هو  فها  وعذاباتكم، 
ــــدود عــيــنــاه يف  ال ــل  اأكـ اأن  بــعــد  تــ�ــصــاحمــوه  اأن 
ي�صفح  اأن  هيهات  ولكن  مماته..  قبل  حياته 
اجلنن يف بطن اأّمه وي�صامح، كيف وقد كرنا  
وامتزج حب الوطن بحب احلياة.. كيف نن�صى 
اأّنــهــم  �ــصــوى  ــب  لهم ذن لي�ض  ُعـــّزل  مــرابــطــن 
مطرودين،  مغَت�صبن  �صرفاء  فل�صطينيون 
اآيــات  يا  اأنتم  مقّد�صة..  تربة  من  مقد�صين 
اهلل يف الأر�ـــض .. اأنــتــم يــا اآلــهــة الــكــرامــة...

من  ــرب  احلـ جمــرمــي  حماكمة  ملنع  حــديــديــًا 
الذين  والإ�صرائيلين  امل�صاركن  اللبنانين 
اهلل  "عفا  نداء  اأُطلق  عندما  املجزرة،  نّفذوا 
بعك�ض  اإ�صرائيل  تتعامل  حن  يف  م�صى"  عّما 
كــل مــن يقتل يهوديًا واحـــدًا،  ذلــك متــامــًا مــع 
من  كــل  بالغتيال  ُحــكــم  فقد  ذلــك  كــل  وفـــوق 
احلال  كما  واأهلها،  فل�صطن  م�صاندة  يحاول 
ميتلك  باأّنه  اأدىل  الذي  حبيقة  اإيلي  اغتيال  يف 
وتقدميها  باملجزرة  �صارون  تــوّرط  تثبت  وثائق 
حماكمة  يف  تنظر  التي  البلجيكية  للمحكمة 
�ــصــارون كمجرم حـــرب، وقــد ذهــبــت كــل تلك 
واأغلقت  اغتياله،  بعد  الرياح  اأدراج  الوثائق 
�صرا  ــزرة  جمــ ق�صية  البلجيكية  املــحــكــمــة 
عام  البلجيكي  القانون  تعديل  بعد  و�صاتيال 
اجلنائية  للمحكمة  روما  تعديل  ب�صبب   ،2002
عام  قبل  الق�صايا  يف  النظر  وعــدم  الــدولــيــة 
قتلة  من  اأكرث  هم  الذين  هوؤلء  وتّرئ   ،2002
كثرة  �صفات  من  واأكرث  وفا�صين  وعن�صرين 
والالاإن�صانية.. والــقــذارة  الب�صاعة  على  تــدل 
هذا الوطن الذي تهّجر منه الفل�صطينيون 
والعودة اإليه لي�صت اإّل م�صر لن ينتهي احلديث 
ذكــريــات  مــن  الـــروح  تــرتــوي  عندما  اإّل  عنه 
حموها،  اإ�صرائيل  ت�صتطع  مل  التي  الطفولة 
اأقــدمــت عليه مــن جمــازر وجرائم  مــع كــل مــا 
يف  التفنن  هذا  وخارجها،  مقد�صة  اأر�ــض  على 
للفل�صطينين  والقتل  والتعذيب  الدماء  �صفك 
�صتتوارثها الأجيال جياًل بعد جيل، كما احت�صن 
بقدومهم  وفــرحــت  اأبــنــائــه  دم  الــوطــن  تـــراب 
رف�صتهم  اأن  بعد  لهم،  وطــنــًا  لتكون  ال�صماء 
مثلهم،  الــدم  عربية  للجوء  خميم  اأر�ــض  حتى 
يف  وقانونه  اللبناين  النظام  حتى  ظلمهم  فقد 
الداخلية  وزير  اأ�صدر  القرار 2001/296 حن 
با�صرتجاع  يف�صي  قــرار  م�صنوق  نهاد  ال�صابق 
ــن فــيــهــا �ــصــهــداء املــجــزرة،  ــتــي دفـ املــقــرة ال
الفل�صطينين  غــر  اأ�صحابها  اإىل  وعــودتــهــا 
وحتّجج  لبنان،  يف  التمّلك  لهم  يحق  ل  الذين 
قانون  ا�صت�صدار  ميكن  اأّنــه  الأر�ـــض  �صاحب 
مقرة  اإىل  اجلثث  نقل  ُيجيز  �صرعية  فتوى  اأو 
هم  بل  ال�صهداء،  كبقية  لي�صوا  وهــم  اأخـــرى، 
حالة خا�صة جدًا يف تاريخ الإن�صانية املعا�صر..
ــعــم.. هــم قــّديــ�ــصــن هـــذا الـــزمـــان، هم  ن
الأبرياء العّزل، هم من ُقتلوا مرارًا وتكرارًا، يف 
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�صربا و�ص����اتيال  
محمود درويش  

رحل الرجال اىل الرحيل 
واحلرب نامت ليلتني �صغريتني، 

وقدمت بريوت طاعتها و�صارت 
عا�صمة.. 
ليل طويل 

ير�صد الأحالم يف �صربا، 
و�صربا نائمة. 

�صربا- بقايا الكف يف ج�صد قتيل 
وّدعت فر�صانها وزمانها 

وا�صت�صلمت للنوم من تعب، ومن عرب 
رموها خلفهم. 

�صربا- وما ين�صى اجلنود الراحلون 
من اجلليل 

ل ت�صرتي وتبيع ال �صمتها 
من اأجل ورد لل�صفرية. 

�صربا- تغني ن�صفها املفقود بني 
البحر واحلفرب الأخرية: 

مَل ترحلوَن 
وترتكون ن�صاءكم يف بطن ليٍل من 

حديد؟ 
مَل ترحلوْن 

وتعّلقون م�صاءكم 
فوق املخيم والن�صيد؟ 

�صربا-تغطي �صدرها العاري باأغنية 
الوداع

و تعد كفيها وتخطيء
حني ل جتد الذراع
كم مرة �صت�صافرون

واإىل متى �صت�صافرون
و لأي حلم؟

واإذا رجعتم ذات يوم
فالأي منفي ترجعون،
لأي منفي ترجعون ؟

�صربا –متزق �صدرها املك�صوف
كم مرة

تتفتح الزهرة
كم مرة

�صت�صافر الثورة؟
�صربا-تخاف الليل. ت�صنده لركبتها
تغطيه بكحل عيونها. تبكي لتلهيه

رحلوا وما قالوا
�صيئا عن العودة
ذبلوا وما مالوا

عن جمرة الوردة!
عادوا وما عادوا

لبداية الرحلة
والعمر اأولد

هربوا من القبلة.
ل ، لي�س يل منفى

لأقول: يل وطن

الله، يازمن
�صربا  –تنام . و خنجر الفا�صي ي�صحو

�صربا تنادي .. من تنادي
كل هذا الليل يل، والليل ملح

يقطع الفا�صي ثدييها – يقل الليل
يرق�س حول خنجره ويلعقه. يغني لنت�صار الأرز مواَل

وميحو
يف هدوء . يف هدوء حلمها عن عظمها

وميدد الأع�صاء فوق الطاولة
ويوا�صل الفا�صي رق�صته وي�صحك للعيون املائلة

ويجن يف من فرح و�صربا مل تعد ج�صدَا
ركبها كما �صاءت غرائزه، و ت�صنعها م�صيئته

وي�رسق خامتا من حلمها، و يعود من دمها اإىل مراآته
ويكون – بحر

ويكون- بر
ويكون- غيم
ويكون- دم

ويكون- ليل
ويكون- قتل

ويكون- �صبت
وتكون- �صربا

�صربا تقاطع �صارعني على ج�صد
�صربا- نزول الروح يف حجر

و�صربا- ل اأحد
�صربا هوية ع�رسنا حتى الأبد
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تصاميم هيئة اإلعالم اإللكرتوني 
يف جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية
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نافـــــــذةنافـــــــذة

    ارتكبت قوات الحتالل ال�صهيوين جرمية �صد الفل�صطينين 
باقتحام  �صارون  اأرئيل  ال�صفاح  قيام  املحتلة، على خلفية  القد�ض  يف 
فيها  و�صارك  ليكودين،  برملانين  �صتة  مع  امل�صجد يف 2000/9/28 
اإ�صرائيلي. وعندما و�صل �صارون اإىل �صاحة  3 اآلف جندي و�صرطي 
امل�صجد هاجمه امل�صلون باحلجارة والزجاجات احلارقة وكل ماوقع يف 
اأيديهم، واأجروا �صارون على الرتاجع. وبعد ف�صل الزيارة بيوم واحد 
ارتكبت قوات الحتالل جمزرة يف �صاحة امل�صجد الأق�صى راح �صحيتها 
8 �صهداء و7 فقدوا الب�صر و 220 جريحًا. واندلعت اإثرها انتفا�صة 
الأق�صى التي عمت خمتلف املدن الفل�صطينية و�صارك فيها فل�صطينيو 
�صهيدا. ع�صرة  ثالثة  منهم  وا�صت�صهد   1948 عام  املحتلة  الأرا�صي 

اإىل  كــم   10 ُبــعــد  على  تقع  مهجرة  فل�صطينية  قــريــة  الق�صطل 
الــذي  ال�ــصــرتاتــيــجــي  مبوقعها  وتتميز  الــقــد�ــض  مدينة  مــن  الــغــرب 
ال�صم  بهذا  الق�صطل  قرية  �صميت  للقد�ض.  الغربية  البوابة  يعد 
حيث  "احل�صن"،  ومعناها  الإفرجنية  "كا�صتل"  لكلمة  حتريفًا 
موقعها. مَتُيّز  ب�صبب  القرية  وظائف  اأهم  الع�صكرية  الوظيفة  كانت 
جمرى  من  الأعلى  اجلــزء  وهو  قالونيا،  وادي  القرية  يف  يجري   
وادي ال�صرار، على م�صافة 2 كم اإىل ال�صرق من الق�صطل، ويف طرفها 
احلجر،  من  القرية  بيوت  ُبنَيت  الكركي.  ال�صيخ  مقام  يقع  الغربي 
واتخذ خمططها �صكاًل دائريًا اأو �صبه دائري. وبالرغم من امتدادها 
تتجاوز  مل  الق�صطل،  جلبل  ال�صرقية  املنحدرات  طول  على  العمراين 
من  خالية  �صبه  وكانت  دومنـــات،  اخلم�صة   1945 عــام  يف  م�صاحته 
املرافق واخلدمات العامة ومعتمدة على مدينة القد�ض املجاورة لها.
�صت الق�صطل عام 1948 لعدوان �صهيوين بغية ال�صتيالء عليها   تعَرّ
لال�صتفادة من موقعها ال�صرتاتيجي، فا�صتب�صل املجاهدون العرب يف 
الدفاع عنها بقيادة ال�صهيد عبد القادر احل�صيني، لكّن اليهود متكنوا 
يف النهاية من احتاللها وتدمر بيوتها بعد اأن طردوا �صكانها العرب 
منها. ويف عام 1949 اأقام ال�صهاينة م�صتعمرة "كا�صتل" على اأر�ض 
هذه القرية العربية. يف �صنة 1951 اأن�صئت م�صتعمرة "معوز ت�صيون" 
"مف�صرت  اإىل م�صتعمرة  ّمت  القرية، ويف وقت لحق �صُ اأر�صي  على 
قالونيا،  اأرا�ــصــي  على   1956 �صنة  يف  اأ�ّص�صت  التي  يرو�صالمي"، 
ت�صيون". "مف�صرت  با�صم  املعروفة  القد�ض  �صاحية  معًا  لت�صكال 

ــر لــهــا.. ــص ــ� ــارات ل ح ــ ــب ــ ــت ــ ــة واخ ــب ــي ُكــــل مــنــا ميـــر بــــاأوقــــات عــ�ــص
تــلــك  ول  ــة  ــ ــل ــ ــرح ــ امل تـــلـــك  يف  ــون  ــ ــك ــ ت ل  املـــ�ـــصـــكـــلـــة  اأحــــيــــانــــا 
ــلـــة.. ــال تــلــك املـــرحـ ــيـ ــك حـ ــولـ الخــــتــــبــــارات، بـــل يف تــعــامــل مـــن حـ
قد تكون اأنت �صابرا ورا�صيا بكل ظروفك واأحوالك وما ق�صمه اهلل لك، وتلك نعمة ت�صتحق 
اأن ت�صكر اهلل وحتمده عليها.. لكن غالبًا ما تنق�صم ردود اأفعال من حولك اإىل ثالثة اأنواع:
ــقــد اأنــــك تــدعــي ذلـــك،  ــربك ور�ـــصـــاك ويــعــت ــص ــ� ــدق ل ــص ــ� ــوع غـــر م ــ ن
ــرام!! ــ ــة.. يـــا ح ــق ــف ــص ــ� ــعــطــف وال ــوع مـــن ال ــن ــًا مـــا يــتــعــامــل مــعــك ب ــب ــال وغ
ونوع ثاين يحاول اأن يزعزع ذلك الأمان وال�صالم النف�صي الذى كرمك اهلل به وجتده 
دائما ما يت�صاأل عن اأحوالك كي يذكرك بحالك، على اأ�صا�س اأنك نا�صي فقال يعكنن عليك..
ونوع ثالث ي�صغط عليك نف�صيًا وجتده يحا�صبك ب�صورة اأو باأخرى على قوة �صربك 
وطماأنينتك، وكاأنك قد ارتكبت ُجرم ما يف حقه، فتجده جال�صًا وا�صعا قدم على اأخرى 
لمتى؟!  كده  هتف�صل  اأنت  عليك؛  وُينظر  بنقول”..  ما  زي  باردة  ميه  يف  “واأيــده 

وغرها.. وازاى؟!..  ليه  زعــالن  م�س  اأنــت  حاجه؟!  تعمل  نــاوى  م�س  هــااا  اأنــت 
اأعلم جيدًا اأن النا�س عمومًا يجدون �صعوبة يف ا�صتيعاب الأ�صياء التي مل ي�صبق ومروا 
بها، لكن اأقل ما ميكنك اأن تقدمه لنف�صك اأوًل ثم لذلك ال�صخ�س املُبتلى اأن تدعه و�صاأنه.
يـــعـــنـــيـــه“ ل  ــا  ــ ــ م ــه  ــ ــركـ ــ تـ املـــــــــرء  ــالم  ــ ــ ــصـ ــ ــ اإ�ـ حـــ�ـــصـــن  “مـــــــن 
كيف لك اأن تعرف؛ اإن كان قد بذل ما بو�صعه من جهد لتغير حاله اأم ل؟ كيف لك 
اأن ترى كل ما مير به من ا�صطرابات وقلق و�صراعات داخلية اأنت ل تعلم عنها �صيء!..
همه.. واأول  �صاأنه  فـهذا  يهتم  اأي�صا  هو  لأمــره  تهتم  من  فقط  ــت  اأن ل�صت 
وكاأنك  وتاأخذ يف نق�س هذا وذاك،  اأحد  نف�صك حكمًا على  اأن جتعل من  كيف لك 
متلك من اأمرك �صيء، �صحيح اأننا ل�صنا م�صلوبي احلرية والإرادة، و�صحيح اأننا ن�صتطيع 
�صيء.. كل  فوق  �صبحانه  م�صيئته  اأي�صا  هناك  لكن  اأردنــا  ما  متى  نريد  ما  نفعل  اأن 
اأنك  اأو  منه  اأف�صل  اأنك  تظن  فال  غرك  مينحه  ومل  ب�صيء  عليك  اهلل  َمّن  اإن 
يكن”.. مل  ي�صاأ  مل  وما  كــان،  اهلل  �صاء  ما  ــاإن  “ف فقط،  ب�صعيك  عليه  ح�صلت  قد 
هناك من يقول لل�صيء كن فيكون؛ هناك من “يدبر الأمر”.. �صبحانه العامل واملطلع 
على �صوؤون واأحوال عباده، هناك من يخترب ويبتلى عباده كي يرى من ي�صرب ومن يجزع من 
يجرُب ومن يك�صر، من يحنو ومن يق�صو.. اأنت اأي�صًا جزء من الختبار و�صتنال منه ما �صقيت. 
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