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   يف احملاولةكاءكونوا شر
 

 المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من الكاتب
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية

 
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا 

  .للمجلة
  

 في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل  إلى إثارة السؤال الثقافي العربيمجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى –الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

السياسي في زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال 
فين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل الثقافات والمثق

  .  المتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

، لو  فيها سويعةمجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .عانقت أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
 المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة

دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية 
 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال

، كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب
 .والغربي سواء في األوطان األم أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن ؤي
 العدل لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده

 .والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 

بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي في الشرق التبشير بضرورة السالم 
مع دولة إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن 

كون هنالك سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة أن ي
األراضي، واالعتداءات العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان 

 . والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

. عض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربويةااللكتروني عبر نشر ب
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات إنما 
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    باالحباط ونمصاب...  
  ..نعم 
  

  ...أكثرتفتح فخذيها لمن يدفع فلسطين  ...أصابعنافلسطين تنفلت من بين 
  

بينما ال يعلو صوته .. قرأ ُ مهمته التخوين بحجة مقاطعة إسرائيل لتحقيق مبيعات أكثر لكتبه التي ال تمناضل وكاتب مستجد
  ..بالنباح على تهويد القدس 

  
ألنهم مدمنون على ذرون يعدون ويتحمسون وبعد أسابيع يعت... راسلهم للكتابة عن القدس مسؤولون ومثقفون فلسطينيون ن

  .الخطاب الفصائلي وليس الخطاب الفلسطيني الوطني
همها ، بيسارها قبل يمينها،  تنظيمات فلسطينية..اصل االجتماعيوعلى مواقع التقيادات فلسطينية تتنافس على تجميع اليكات 

  ..تسجيل موقف باصدار بيان ناري 
بينما أوالده وبناته يسرحون ويمرحون في ..  السفارات األمريكية مسؤول فلسطيني يطالب الفلسطينيين بمحاصرة وضرب

  ..بارات أوروبا
يكتب ويدعو لضرب المصالح األمريكية وهو يعتاش على راتب العاطلين عن العمل في ..  فلسطيني قومي على يساري متسلق

  ..كندا 
   .."ال يوجد بها أماكن للسهرأصال .. القدس راحت من زمان " : تكتبالضفة الغربية في مثقفة فلسطينية

  .وكأن المسيحي ال يمت للقدس بصلة..  بأن القدس إسالمية آخيرا بروستاتهرئيس فلسطيني عجوز نطق 
  

من قضية فلسطين تتنافس للظهور على الشاشات للحديث عن عيش على االرتزاق تأكل عليها الدهر وشرب، شخصيات لبنانية 
  ...ادوا بتصفية الفلسطيني أثناء حرب المخيمات  ومعظمهم كان من الذين ن..القدس 

  ... كرها بالفلسطيني ...يؤيدون علنا تهويد القدس دون خجل ... غير قادرين على الخروج من مزبلة التاريخ الدموي لبنانيون 
  .2006ان عام  فالته من حظيرة سفارة عوكر تطالب حزب هللا بالهجوم على إسرائيل وهم من اتهموه بتدمير لبنأشباه كتبة

  ..بهتافات وتغريدات .. ما بعد حيفا حيفا وناه في صدورنا ألكثر من عقد ونصف يستبدل خطاب الحلم الذي خبأ
  

  ..سوريون معارضون للنظام يكتبون بوستات تأييدا لترامب
  .وال يلبسون سوى صناعة أمريكية.. الموت ألمريكا .. يساريون يتظاهرون ويهتفون هللا أكبر 

  
  ...ن تنفلت من أصابعنا فلسطي

  ...مصابون باالحباط 
  

  ؟أنه من صفوف المواطئين هللا قد خان وعده لنا ونا أصبحنا شبه متأكدين بأنقلنا أنهل نرتكب خطيئة إذا ما 
  . والروحقلوبنا في القدسألن  ... األنبياء والرسل واألئمة إلى الجنة قبل ون حتما ذاهبنالكن ... ربما 

  
  

   الكاتبفريق                                                                                                                                     
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 قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، ألن هيرودس : وإذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال

فقام وأخذ الصبي وأمه ليال وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة . كهمزمع أن يطلب الصبي ليهل
  ).13:2-15متى (هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب، من مصر دعوت ابني 

  
  إلى أين ستهرب بالصبي يا يوسف، وكل أهل األرض يطلبون الصبي وأهل الصبي؟...واليوم

   على المغارة؟وأعمام الصبي يقطعون الطريقبالطفل إلى أين ستهرب 
تعال . تعال إلينا يا يوسف، تعال إلينا أيها النجار، يا فقير هللا، فالمساكين أحبة يقاسمون الجراح ويترفقون بالطريد

  . مجوس تقدم األطياب لملك األحزاننازل الفقراء بهافم..أيها النجار
  

صبرا وشاتيال، فلئن دخل علينا الجند  وحيفا وغزة ويافاندسه تحت الفراش، ندفئه بحرقة ..تعال يا يوسف واترك الصبي عندنا
  .ّأحصيناه بين أطفالنا، ودعوناه غسانا أو محمدا أو زين العابدين

  
ّحدثونا ونحن فتية، أنه سيولد لنا في هجعات الليل مخلص، يتعهد عرينا ويكسر شمخة من ولي علينا مكرهين، فيبسط مملكة  ّ

  ...الجياع على األرض
، عيرونا بنسلنا، وبوضاعة تجار هيكل وكهنة ولصوصّ متخفيا، عارفا أنا قد ذللنا واستحكم بنا ينايحضر إلوها هو كل عام 

.عيالنا وعيشنا تحت الخيام والمساكن الخفيضة
  
   .. فقراء لبنانيا

  ..يا فقراء العراق وسورية 
  ... سا فقراء غزة 

  : ّإنه قد ولد لكم مخلص وهذه عالمة لكم
  . تجدوا الطفلنا في مزود، لكنكم في سحابة الجرح وشقوة العيش لتجدون طفال مضجع

  . نزح الطفل عن المزود إلى حيث ال دفىء وال من يقمطون
  .يفتديهم بنفسه من الظلم والنسيان، ويكرم دمهم وآهات نسائهم...  نزح الطفل إلى العراء، ساكنا حيث يفيء الالجئون

  
، حيث ارتضى سكنا وسط أهله، في صغار مخيمات لبنان، في ضعاف يسوع* الربميالد إلهنا نعبده هذه العشية، عشية 

  . العرب، في كربالء الشيعية وفي مسيرات ضرابي السيوف
  .عويل وبكاء كثيربيوت الفقراءإلهنا نعبده بال أقماط، فالنساء نزحن بال أقمطة، وفي

اء المدماة، أعرابيا عصوفا، باذال، شديد الولع بشرب الشاي من إلهنا نعبده بال كنائس وال طقوس أدانها، نعبده مليكا في الصحر
  ...مخيمات غزةفي استشهد أبناؤها  وجنين في استشهد زوجهايد امرأة عجوز 

  .ال فرق، فالمخيمات واحدة
  

  ...ويا النصارى
  .انطرح ليرفع الغيمة عن عيونهم والتمسوا فيهم اإلله الذي.. ّعيدوا اليوم للمهجرين من أوطانهم

  .وخزي للمبتهجين بالمقاصف والذبائح وصخابة األعياد...كسرا فلتكسر األصنام
 المال والعمر والعرق، فقد باتت أعيادكم لعنة واّ، اردعوا من ولي عليكم، سارق أو من تبقى منهمالفلسطينيونأيها ويا 

  . مخيمات جائعة للخبز والدثارالو
لن تعرفوا هللا إال يوم تبحثون .  . تتلفظون باسمه، إال يوم تسجدون لفقرائه وآالم بنيهلن تعرفوا هللا، وكذبا ...مسيحيوا لبنانيا 

  .عن مغارة بيت لحم في األكواخ والخيام المرفوعة
  

،  البعير العرب ومشيخات وملوك وأمراء االسخريوطيوأخيرا، أيها الكاوبوي األمريكي والقيصر الروسي ويهوذا االسرائيلي
  :  القدس-اء هذا  قسمنا اليلي

  . ص، ولن ندع أحدا يصلبهّ الليلة مخل لناسيولد
------------------------  

  .ّ  سريانية و تعني المعلم–كلمة الرب كلمة آرامية * 

  ص سيولد لنا الليلة خملّ
 لن ندع أحدا يصلبه

  وليم نصار. د
 رئيس النحرير
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  ًمع ترامب، في سنته األولى، باتت السياسة األميركية مكشوفة تماما، كما باتت السياسة
  ًالرسمية الفلسطينية هي األخرى مكشوفة أيضا

  
فمنذ أن رشح نفسه .  الرحلة إبتدأت مع ترامب حتى قبل أن يصل إلى البيت األبيض

ظ بعزمه على نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى لرئاسة الواليات المتحدة، بدأ يلوح بشكل ف
وعندما وصل إلى المكتب البيضاوي، . القدس المحتلة بإعتبارها عاصمة إسرائيل

األميركية، التي نصحته بالعدول عن رأيه، وتأخير قراره، لما » بالمؤسسة«واصطدم 
 حاولت إدارته .سيحدثه في المنطقة من ردود فعل، قد تعود على الواليات المتحدة بالضرر

ًحال وسطا«أن تقدم  يقضي بإبقاء السفارة في تل أبيب، على أن ينتقل السفير األميركي » ً
إلى القدس ليقيم  في مقر القنصلية العامة، والتي كانت الواليات المتحدة قد أقامتها هناك، 

وعلى خطى أسالفه، وجد نفسه، تحت الضغط المختلف، . 67) يونيو(قبل حرب حزيران 
ًرغما على توقيع قرار إداري يقضي بتعليق قرار الكونغرس بنقل السفارة إلى القدس، م

. وهو قرار يبقى ساري المفعول ستة أشهر، يعود بعدها رئيس الواليات المتحدة لتجديده
بما يعني أن الكونغرس، كان قد سبق رؤساء الواليات المتحدة، بقرار نقل السفارة إلى 

  . غير نافذ، بإمكان رئيس البالد أن يجمد تنفيذهًالقدس، وإن كان قرارا
  

المحطة الثانية مع رحلة ترامب، كانت عندما قررت إدارته أن تحسم من المساعدة 
األميركية إلى خزينة السلطة الفلسطينية ما يعادل المبالغ التي تدفعها مؤسسات السلطة 

إلحتالل، بدعوى أن ف لعائالت األسرى والشهدء، ولألسرى أنفسهم في سجون ا.ت.وم
، وأن السلطة الفلسطينية بدفع رواتبهم وتعويضاتهم »اإلرهابين«هؤالء تنطبق عليهم صفة 

والمسألة، كما هو واضح، تتجاوز حدود المال . الشهرية، إنما تعمل على تشجيع اإلرهاب
 وحدود المساعدات المالية، لتطال مسألة جوهرية تتعلق بالتاريخ النضالي لشعب فلسطين

وبحاضره ومستقبله، وهي تقوم على مبدأ أميركي يقول إنه إرهابي كل فلسطيني يكافح 
الضغط . ضد اإلحتالل وألجل قضيته الوطنية، وحقوق شعبه في الحرية والكرامة الوطنية

المالي، هنا، يندرج في سياق سياسي شديد الخطورة، هدفه الضغط على الشعب، وعلى 
ياغة موقفهم من اإلحتالل، على قاعدة اإلستسالم ف، إلعادة ص.ت.السلطة وعلى م

  .الكامل، والقبول بالمشروع اإلسرائيلي للحل
  

المحطة الثالثة كانت في حفلة اإلبتزاز المكشوفة بإشتراط 
ف في واشنطن، بوقف كل .ت.تجديد تفويض مكتب م

التحركات السياسية الفلسطينية نحو المؤسسات الدولية، بما 
ايات الدولية، والتخلي عن هذه الورقة، فيها محكمة الجن

وورقة الشرعية الدولية، في الصراع ضد اإلحتالل 
واإلستيطان، والقبول باإلشتراطات اإلسرائيلية ـــــ األميركية، 
إلستئناف المفاوضات، وبذريعة أن اللجوء إلى المؤسسات 

  ات الدولية، منـــة الجنايــات الدولية، بما فيها محكمــوالمنظم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المفاوضات، كما يشكل » رعاية« شأنه أن يشوش على الدور األميركي في 
ًلمبادئ العالقة مع إسرائيل، ألن مثل هذه التحركات تشكل إستباقا » ًخرقا«

  (!).للمفاوضات، وعامل تأثير على نتائجها 
  

ولعل أكثر المحطات خطورة مع ترامب وإدارته، هي محطة التحضير 
فقد قدم جيسون غرينبالت، مبعوث ترامب إلى المنطقة، . التفاوضيةللعملية 

تسعة شروط إلى القيادة الرسمية الفلسطينية، بإعتبارها ملزمة لها، للدخول 
  . في المفاوضات

ًمن ضمن هذه الشروط القبول باإلستيطان، بإعتباره ال يشكل خطرا على 
ي، أن المستوطنات، المصالح الفلسطينية، على إفتراض، أميركي، إسرائيل

  .في نهاية المطاف، سوف تضم إلى إسرائيل
  

كذلك إشترط غرينبالت دخول الفلسطينيين المفاوضات، رافعي األيدي، 
بدون شروط مسبقة إن بما يتعلق باإلستيطان، أو بقرارات الشرعية الدولية 

ً أساسا لرسم الحدود، أو 67 حزيران 4كأساس للمفاوضات، أو بحدود  
أي، كخالصة، القبول بمفاوضات جرت . ف زمني للمفاوضاتبرسم سق

ًهندستها وفقا للشروط اإلسرائيلية بشكل كامل، نتائجها معروفة مسبقا، وهي  ً
ثم بعد أن وقعت فتح . فرض الحل اإلسرائيلي على الجانب الفلسطيني

، أضافت الواليات المتحدة 12/10/2017وحماس على إتفاق المصالحة في 
ة إضافية، هي الشروط نفسها التي كانت قد فرضتها الرباعية ًشروطا ثالث

الدولية على حكومة حماس األولى، وهي اإلعتراف بإسرائيل، وقف 
وإدانته، واإلعتراف باإلتفاقات الموقعة مع تل أبيب، ثم أضافت » اإلرهاب«

ًشرطا رابعا، هو تجريد المقاومة في قطاع غزة من سالحها ً.  
  

ًوأخيرا، وليس آخرا ، أثار البيت األبيض، مرة أخرى زوبعة القدس، من ً
بعضها يؤكد أن ترامب يدرس التوقيت المناسب . خالل تسريبات متناقضة

ًلنقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة، وبعضها اآلخر ينفي مؤكدا أن هذه 
بعضها يتحدث . القضية ليست على جدول أعمال رئيس الواليات المتحدة

عاصمة » الموحدة«رامب ليعلن إعتراف بالده بالقدس عن خطاب مرتقب لت
وبعضها اآلخر ينفي ذلك، في لعبة إبتزاز مكشوفة، وهي تحمل . إلسرائيل

  .في طياتها أكثر من معنى
  

أول هذه المعاني أن مسألة القدس، مازالت على جدول أعمال اإلدارة 
ارة بالدها األميركية، وأن نيتها اإلعتراف بها عاصمة إلسرائيل، ونقل سف

ثاني هذه المعاني، عملية إبتزاز مكشوفة،  .إليها لم تسقط، رغم تأجيل القرار
  . للحالتين العربية والفلسطينية

  رحلة السنة األوىل 
  من والية ترامب

  
  معتصم حمادة

 فلسطين
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  . من القضية  إتخاذ موقف دى جديتها فيًأوال إلستكشاف ردود فعلها وم
، فلسطيني وعربي، مقابل تأجيل قرارات ترامب بشأن القدس وقرار »ليونة«و تنازل.. ً ثانيا لجر هاتين الحالتين إلى مزيد من التنازالت، في إطار مقايضة خاسرة

  .نقل سفارة الواليات المتحدة
  

  .»بليونة«هاتين الحالتين، الفلسطينية والعربية الرسميتين، لتقديم التنازالت والتصرف مما الشك فيه أن إدارة ترامب تدرك مدى قابلية 
  

  : فعلى الصعيد الفلسطيني، على سبيل المثال، نالحظ
  
أسس أميركية مرسومة في إن القيادة الفلسطينية لم تسقط رهانها على دور الواليات المتحدة في رعاية جديدة للعملية التفاوضية، رغم كل ما ذكرناه من شروط و• 

ً، ويرفعان بدال منه حلوال أخرى ال تتجاوز اإلدارة »حل الدولتين«ورغم أن الجانب األميركي، وإلى جانبه حكومة نتنياهو، يؤكدان سقوط . وجه المفاوض الفلسطيني ً
  .باره خشبة اإلنقاذ الوحيدة لمشروعها السياسي المستند إلى إتفاق أوسلوالذاتية للسكان، ومع ذلك تبقى القيادة الرسمية الفلسطينية تعلل نفسها بحل الدولتين، بإعت

  
مثال ذلك أنها . أن القيادة الفلسطينية الرسمية تقابل الضغوط األميركية بردود فعل باهتة وهابطة، بل وتذهب في كثير من األحيان إلى الرضوخ لهذه الضغوط• 

ف، وبحيث تصبح .ت. في األمم المتحدة، أو في محكمة الجنايات الدولية، إستجابة لشروط واشنطن بشأن مكتب مأوقفت نشاطها السياسي على الصعيد الدولي، إن
ًوظيفة المكتب الوحيدة هي التنسيق مع الواليات المتحدة، تحضيرا لعملية تفاوضية يرسم أسسها وآلياتها الطرفان األميركي واإلسرائيلي، مع تهميش كامل للطرف 

  .مفاوضالفلسطيني ال
  

ويؤكد أن الجانب . يعترف صائب عريقات، بشجاعة، أنه ليس هناك ما يمكن تسميته بالراعي األميركي النزيه للمفاوضات» الحياة مفاوضات«في كتابه الشهير 
ًوإن الطرفين ينسقان معا، . واألميركيًوأن المفاوض الفلسطيني، إنما يفاوض طرفين معا، هما اإلسرائيلي . األميركي، منحاز على طول الخط للجانب اإلسرائيلي

  .ًويرسمان معا العملية التفاوضية، ويضعان الجانب الفلسطيني، على الدوام، أمام األمر الواقع
  

ًهذا القول، في زمن اإلدارات السابقة، التي كانت تحاول أن تتبع خطأ تريده أن يبدو متوازنا، كالقول مثال بالشرعية اإلستيطان، أو أن اإلس يشكل عقبة في «تيطان ً
وغير ذلك من المواقف اإلعالمية، التي لم تكن تترافق مع خطوات عملية للضغط على » أال تلجأ إلى القوة المفرطة«، أو أن تطلب من إسرائيل »طريق السالم

  .إسرائيل لإللتزام بها
  

  .ًماما هو اآلخرًوبات موقف الجانب الفلسطيني مكشوفا ت. ًاآلن، باتت لعبة ترامب مكشوفة تماما
  

 فهل تدرك القيادة الرسمية الفلسطينية أن الغطاء الوحيد، الذي من شأنه أن يحميها من الضغوط والشروط األميركية واإلسرائيلية، وأن يعيد إليها مكانتها السياسية، 
 ت وطنية أخرى؟ من ضمن محطا22/11/2017هو البرنامج الوطني الذي أعيد التأكيد عليه في إجتماع  القاهرة في 
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 ًب دائما لوضوح قضيتها ووضوح العدو فيها وال تحتاج للكثير ّقضية جلية رابحة تكس

من التنظير لتثبيت قوة الحق فيها، ومع ذلك فهي قضية تخسر كل مرافعاتها في نهايات 
  !ّالمشهد الكلي

  
ّكان البد من فهم هذه الظاهرة المعكوسة بعيدا عن التنميط العام برد األمور إلى منطق  ً

ّلك تفاصيل خطيرة تتولى رسم الخريطة وبناء الجدران الخفية القوة والضعف، وأن وراء ذ
ِوشق طريق الحالة  َّ!  

  
ِعلينا أن نوصف ما نحن فيه بعمق وأن نبحث عن المقابل المضاد الذي يكسره أو يدخله  ِّ

  .إلى سياق مختلف 
  

ّكل شيء بطيء إلى حد الجمود، وإذا حدثت سرعة فإنها محدودة وطفرة وال تلبث أن 
ّورتها وتحاصر في نطاق زمني ضيق، انظروا إلى ما يسمى عملية السالم التي تسكن ث

ّتحولت إلى نمط غير قابل للكسر فهي تدور حول نفسها منذ أكثر من ربع قرن، جميع 
ٌالالعبين فيها يعلمون أنها ميتة لكنها ال يقبلون أن توصف بذلك وال يقبلون أن يعلن أحد  ُ

ًظامها ويجب اإليمان بها حال وحيدا ونمطا حاكماوفاتها، لذلك يجب أن يستمر ن ً ً ً ّ.  
  

هذا البطء ترسانة إسمنتية مسلحة بالحديد تفرز مساماتها المغلقة حالة العدمية السياسية في 
ًالتأثير فتتحرك األحزاب والفصائل الكبيرة والصغيرة مثال في دوائر ضيقة على هامش 

ّمة السيطرة والتحكم حتى إن أصرت على خريطة الحركة المقبولة، وكلها خاضعة لمنظو ّ
  . تحريك قدميها فحركة القدمين لن تكون خارج الدائرة بل في المكان ذاته

  
ّهذا البطء ينتزع قدرة المجتمعات البطيئة في فعلها العام أصال على التحرك خطوة واحدة  ً

  .وة النمط البطيءإلى األمام، ويجعلها ملتصقة بواقعها، مشدودة إليها بقوة، منجذبة إلى ق
  

ُهذا البطء يسقط الفاعلية، فترى األشياء تتحرك وتدور 
ًوتسجل الحضور لكن طواحينها ال تطحن قمحا، إنه دوران  ّ
في فراغ يتحرك بفعل الريح أو الماء المتدفق في زعانفها لكن 
ًأحدا لم يستطع أن يضع القمح في قلب معدتها الطاحنة لتقوم 

ًها خبزا يأكله أحد، وتأكل من خبز بعملها، لذلك ال تجد ل
    .اآلخرين الذين تنفق عليه من جيبها الفارغ

         
غياب الفاعلية يبطل حالة المنافسة ويفرض نمط الرؤية، 
فالكبير كبير، والصغير صغير، والحاكم حاكم، والمحكوم 
ًمحكوم، والمقبول واحد، والمرفوض يظل مرفوضا، وال 

  النمط وإال عوقب الجميع، حاولت يمكن ألحد أن يكسر هذا 

 فعوقب الشعب 2006 تكسر النمط بفوزها في انتخابات حماس أن
ًالفلسطيني كله، وحاولت الفصائل الفلسطينية أن تجد بديال عن منظمة 
ًالتحرير التي أسقطت مبادئ الثورة فعاد الجميع معترفا بها رغم خيانة 

  .اخلي فيها مبادئها وانعدام قدرتهم على إحداث تغيير د
  

البطء يستلزم الديكتاتورية وبقاء كل شيء على ما هو عليه، فالشرعية للنمط 
القوي وليس للمؤسسات وال للوائح والنظم وال عبرة لشيء اسمه القانون، 
فكل النظام السياسي الفلسطيني يستخدم القانون ليبقى النمط المفروض 

لنظام، الرئيس غير ويلغي القانون إذا خرج عن مهمة السيطرة على ا
شرعي ومنتهي الوالية، ومنظمة التحرير والمجلس الوطني آالت صدئة 
قديمة ال تتجدد وال تنتخب، والمجلس التشريعي منتهي الصالحية والوالية، 
والحكومة غير قانونية ألنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي بها، والمؤسسات 

ّمن العدو وهذه خيانة، ومع ذلك فهي ّاألمنية تتلقى رواتبها وعقيدتها األمنية 
  ! تمارس عليك نمط الوطنية 

  
البطء يتنافى مع فلسفة الحركة وغايتها، ويتناقض مع السرعة فال يقبل 
الحراك وال توجد شوارع مصممة لتستوعب السرعة الزائدة عن حد البطء 
ّالمرسوم، فكل الشوارع محاطة باإلشارات الحمراء التي ال تكاد تخضر 

ُا، واآللة المسموح باستخدامها دراجة هوائية غير مشحمة تعيقك وتضنيك أبد ّ ً
أكثر مما تنتقل بك، لذلك ترى أن أي تغيير يرتبط بالحركة متوقف فال 
انتخابات بلدية وال منافسات نقابية وال حراك للكتل الطالبية وإال عوقب 

  .المتحرك بالقتل أو السجن أو اإلقامة الجبرية 
  

كبر أن البطء بات هو نمط التفكير لدينا فنحن نتعامل معه الكارثة األ
ًوتعايشنا معه ورضيناه سقفا لنا ونحن ال نشعر ونعذر أنفسنا بأننا ثابتون في 
مربع وطني نظيف، ويفوتنا أننا محاصرون مخنوقون، وأننا على ذلك منذ 

  ! أجيال 
  

  !ما الحل 
  

 مستوى التفكير ، وهو أمر كسر النمط البطيء هو البداية ، ويبتدئ ذلك في
ًصعب جدا يحتاج إلى مفكرين منفتحين قادرين على اكتشاف الجدران 

  ! الخفية السميكة وإظهارها للناس ليكسروها 
  

ًنحتاج مثال أن نخرج من حالة المدافعة الحقوقية لنقنع العالم بحقنا، بينما نعلم 
عة إذا اقتنع العالم ّأن قناعة هذا العالم ال ترد لك الحق بل تبتسم لك مشج

 ماء أثناء جريك الطويل بحقك وأكثر ما يستطيعه أن يعطيك شربة
ِالمضني ُ!    

  
علينا أن نكشف حقيقة هذا البطء ، إنه حالة وهمية ساكنة باردة جامدة ال 

  حياة فيها، إنها حالة موت غير معلنة، وهي غير قادرة على الصمود أمام
  !ّالنمط الثوري الحركي المتصاعد 

  !كل نظام البطء ينهار مع التسارع ، مع الفعل، مع الحركة 
  ! يمكن هزيمة النظام بالحركة والسرعة والفاعلية والمنافسة   
  

علينا أن نكتشف أن فصائلنا ونقاباتنا ومنظماتنا بطيئة وقديمة ومهترئة ، 
اع اإلبد: أو باألحرى ... وأننا بحاجة إلى تغيير أو تجديد أو إحياء أو تطوير 

  !الثوري 
ًدعوا هذه المنظومات تفتح السدود المغلقة تنظيميا وفكريا، على قاعدة  ً

 يقود - في المرحلة األولى –استهداف العدو ، ثم لنترك كل شيء : واحدة
  !حتى نكسر النمط ... ّنفسه بال تحكم وال ضوابط وال سياسات وال ضغوط 

  
  أسامة األشقر. د

 فلسطين

  جتديد 
  فتوة

  الثورة
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فنحن إزاء الفشل السياسي الفلسطيني الشامل من السلطة ومنظمة التحرير والفصائل واألحزاب منذ  : -ِ وإذا لم يعجبك االقتراح فال تلغ الفكرة –ًخذوا هذا مثال 
البحث في أطر ثورية جديدة تتجاوز حالة الفصائلية والسلطوية والتأطيرات المنظمة إلى بناء تشكيالت أهلية محلية ذات دهر ليس بالقصير فأعتقد أنه يجب 

أهداف ثورية نضالية جهادية تقودها نخبة عائلية أو عشائرية أو جهوية تحمل القيم الثورية النبيلة وتتحرك ضد المحتل بال حسابات وتتجاوز حالة االستجابة 
  وط السياسية التي تتعرض لها القوى المتصلة بمحيطها السياسي، وأن تتحول هذه القوى السياسية المؤيدةللضغ

  
 للمقاومة إلى جهات إسناد لها وإمداد في استهداف العدو وأال يكون لها مهمات سوى استنزاف العدو ، وأال يكون من مهماتها إدارة األمن الداخلي وال تحصين 

ّة الداخلية وأن يترك هذا األمر للقوى السياسية المقاومة لتتعامل مع األمر حتى ال ننجر لمربع التآكل الداخلي وتصفية الحسابات وتغليب الجبهة الفلسطيني ِ ُ
  .الظنون والشبهات 

  
ٍلسياسي بتفاهم كامل معها، وأن البد من الحديث عن عودة حرب العصابات المنقطعة االتصال مع المنظومات الثورية الكبيرة أو ذات التوجه ا: باختصار 

ًتتنازل هذه المنظومات عن جسمها العسكري أو جزء منه لصالح هذه العصابات وأال تسعى للسيطرة عليه أو التحكم في مساراته حتى تنجز مسارا عسكريا 
  .لة تستهدف االحتالل بقوة محترمة ّفعاال قابال للحياة واالستمرار تستطيع هذه القوى المنظمة البناء عليه في إطالق موجة ثورية شام

  
تحت هذا االقتراح الكثير من الشروح والتفصيالت والتخوفات والتحديات بال ريب ، لكنه فاتحة نظرية أظنها تستحق النظر والمتابعة لكسر النمط الهابط في 

  .هير المحبطة خلف قيمهاالفعل الجهادي ضد االحتالل وتجديد اإليمان بالمقاومة وقدرتها على الفعل وتحشيد الجما
  

!افتحوا األفكار، ومن عنده فكرة فلينفذها، أو فليساعد على والدتها، اقلبوا الطاوالت، بعثروا األوراق، الفوضى الثورية هي أولى درجات الصعود للحل 
 

 ترامب يقرب اية إسرائيل
 
  
 
 يصنع جميال خادعا لكم ولكنه يقرب  من يفرح ويبتهج في إسرائيل هو مخطئ رغم اإلحساس بالنصر والرئيس األمريكي

 .وحقوقه ن يأخذها الكبر للظلم الكبير للشعب الفلسطينيالتعايش مع الفلسطينيين واآل نهاية دولة إسرائيل بعد أن كان بمقدورها
 

  المنقسمة دائما ليس اآلن بل منذ ظهور فكرة المشروع  أنا لن ألتفت للحالة والمواقف العربية أو اإلسالمية وال حتى الفلسطينية
  المشروع الصهيوني والتي  ع مع التي لم ترق في أي مرحلة لفهم ماهية وكيفية إدارة الصرا واإلدارة الصهيوني تلك المواقف

ضاعت من قبلها ومن  واقعية هي إتفاق أوسلو أضاعوها أو أجبروا على إضاعتها لتلحق بالفرص التي  بلحظة تاريخية وسياسية كانت في أحسن حاالتها تمسك
مشرفا يحفظ األرض  يني وقضيته لتحرز نصرا أو حتي حالأدنى في مستواها من قيادة الشعب الفلسط بعدها فالقيادات الفلسطينية المتعاقبة كانت على الدوام

المتحالفة مع الكيان  المتحدة وإسرائيل والرجعية العربية ما تريد وتقوم اإلدارة األمريكية ووحدة الشعب حتى وصلنا لقمة التردي لتفرض علينا الواليات
إلجبار الواليات   والحالة هكذا من ضعف وإنقسامات عربية وإسالمية وفلسطينيةوالتهديد الفالصو الصهيوني بتصفية قضية فلسطين ولذلك لن يفيد التشنج
منقسمين والقيام بفعل  الفلسطيني الكبرى على كل الحالة هي الحل فما لم يستطعه العرب متحدين أو المتحدة للتراجع عن سياساتها اإلجرامية وإنتفاضة الشب

ستغير وجه المنطقة  يستطيعوه بردود أفعال رسمية ولكن الحالة الشعبية المنتفضة والمستمرة طويال ل فلنإيجابي إلدارة الصراع وتحرير األرض لزمن طوي
 .بالتأكيد

 
منطقيا أيضا أن أخاطب وألفت نظر الشعب اإلسرائيلي بأنكم تدخلون  ورغم الغصة في الحلق واللوثة في العقل والصدمة في الضمير أرى الواقع يفرض

األمريكية التي أصبحت تصرفاتها وقراراتها تشكل أكبر األخطار عليكم  منطقة بمجملها في نفق مظلم رغم إبتهاجكم وفرحتكم بالعنجهيةوتدخلون ال أنفسكم
كم واألمم حتى لو مر عليها قرون وحالة التعايش بسالم لشعبكم ودولت مستقبلكم في المنطقة وليس بهذه العنجهية وغطرسة القوة تبنى وتستمر الدول وعلى
والمسلمين في المنطقة بحلول عادلة ال تجحف بحقوق ومستقبل الشعب  طويال طويال وقد كان لكم فرصة من التعايش بسالم مع الفلسطينيين والعرب ستهتز

 نوا إدارته وليس لديكم حكماءقياداتنا لم تفهموا ماهية الصراع ولم تحس وليس كما تفعلون اآلن فعلى ما يبدو أنكم أي الشعب اإلسرائيلي مثلكم مثل الفلسطيني
 عن هذا الطريق فهو سيطيح بدولتكم في زمن ما يقرب أو يبتعد لكنه سيأتي يحفظون مستقبلكم بغير القوة الغاشمة التي تتغير موازينها على الدوام فعودوا
 لقيحقق سالم بالمط فإحذروه لو أردتم إستمرار العيش في وطننا العربي وراجعوا ما تفعلون فهذا لن

  
  طالل الشريف. د

 فلسطين
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  ّكعادته في حقن القلوب بسموم الطائفية الدينية والمذهبية والحض على االقتتال وإهراق
ُّالدم، وجد الداعية التكفيري  ًفي كارثة القدس الشريف، فرصة ذهبية " عبد هللا رشدي"ُ ِ

ٍرسة هوايته األثيرة في الشحن الطائفي والحث على القتل، وهو مستلق على أريكته لمما ّ
ُيتناول الفشار والمكسرات، فتشتعل قلوب الشباب الصغير وألسنهم، بالبغض األعمى 
والسباب والبذاءة والرغبة السوداء في القتل، بدال من توجيه طاقاتهم الثرية للعمل والجد 

ّسوف يختبئون منا نحن العرب، " اليهود" رشدي على صفحته أن كتب. ّوالتثقف والتطور
ُوراء الشجر والحجر، حتى ينبئ الشجر عن اليهودي المختبئ، فنذهب ونقتله فتشفى  ُ

  .ُصدورنا
  

ُرشدي، مثل كثير غيره من مشعلي الفتن، ال يفصل بين  ُ كدين سماوي نعترف " اليهودية"ٍ
ركة سياسية استعمارية تنهج االحتالل كح" الصهيونية"به نحن المسلمين، وبين 

مثلما ال . واالستيطان في أراض عربية، بقوة السالح واالستقواء بالقوى العالمية الداعمة
" الصليبية"ُكدين سماوي مسالم نعترف به نحن المسلمين، وبين " المسيحية"يفصل بين 

ًبوصفها حمالت استعمارية مسلحة نهجت استيطان األراضي التي آمنو   . ا بحقهم فيهاٍ
  

كدين سماوي " اإلسالم"ورشدي وأمثاله كذلك هم السبب وراء خلط كثير من البشر بين 
الذي ينهج التكفير والقتل " تيار اإلسالم السياسي"ّيحض على مكارم األخالق، وبين 

وسرقة األرض وتدنيس الحرمات، وهو الرحم الحرام الذي أفرز لنا داعش وبوكو حرام 
ُذلك الجهل وخلط األوراق هو سرطان . قاعدة وغيرها من جراثيم البشريةوطالبان وال ُ ُ

  .العالم وسبب دمار البشرية
  

الذين يرجو لهم " اليهود"ٌشطر من " فعل"تعالوا ننظر ماذا 
ًأن يختبئوا وراء الشجر كالجرذان خوفا مننا نحن " رشدي"

يفعل ، بينما رشدي لم "فعلوا"أقول . العرب، األقوياء البواسل
بوست تحريضي " كتابة"سوى االستلقاء على األريكة و
  .مراهق، شأن الضعفاء المهزومين

  
ُعلى صفحتي الرسمية نشرت فيديو لمجموعة من اليهود، خرجوا في 
ّمظاهرة حاشدة معتمرين قبعاتهم العالية، ملتحفين الوشاح الفلسطيني،  ّ ُ

ٌستوقفهم مذيع فلسطيني ا". ٌعار على إسرائيل"حاملين الفتات مكتوب عليها 
هل بوسعك أن تخبرني ماذا تفعلون هنا؟ أنتم يهود، ومع هذا “: َوسأل أحدهم

: ُّفأجابه اليهودي” !لماذا؟! تخرجون في مظاهرة داعمة لنا نحن الفلسطينيين
ُنحن اليهود نقف ضد مفهوم الصهيونية؛ نريدها أن . نحن هنا ألننا يهود“

نحن هنا اليوم ألننا . مقدسة كما في السابقتنتهي ويعود السالم لألرض ال
معترضون على مجرمي الحرب الصهاينة، رافضون لسرقة أرض 

. اليهودية ليست هي الصهيونية. الفلسطينيين في األرض المقدسة فلسطين
الدين اليهودي ضد العنف وضد االحتالل وضد سرقة األرض وضد جرائم 

 الدولة إسرائيل، إنما األرض أنت ال تقول إن“: ُفسأله المذيع” .الحرب
نعم األرض المقدسة “: فأجابه اليهودي باطمئنان!" المقدسة هي فلسطين؟

نحن ال نعترف بشرعية دولة إسرائيل، ولن نعترف بشرعيتها . هي فلسطين
  ”.أبدًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل بوسع الشيخ التكفيري المتأنق عبد هللا رشدي أن يفارق شاشة فيس بوك، 
الذين يؤججهم بالطائفية، ويذهب إلى " الفانز"تفه المحمول وويترك ها

ّفلسطين ويقف جوار أولئك اليهود األحرار ليرفع معهم الالفتات المنددة 
بسرقة األرض، ويكافح لتحرير القدس، بعيدًا عن التغريدات والبوستات 

ًالتي ال تكلفه شيئا؟ هل بوسع رشدي أن يتحرر من شهوة  ُويجاهد " الاليك"ّ
َنفسه المتعطشة للطائفية والتكفير ورشق األحجار والتحريض على القتل، ثم 
يعتنق فلسفة الجهاد الحقيقي النبيل؛ وهو جهاد العلم والعمل والتوعية الراشدة 
للنشء لكي نعلو ونتقدم، ونترك خانة البلداء القابعين على صفحات فيس 

ًابة سلفا، ألن رشدي ّبوك يسبون ويشتمون ويدعون لهدر الدماء؟ أعلم اإلج
ًوأضرابه ال يجيدون شيئا سوى جهاد التكفير والتعالي المخزي على من 

ًًسبقونا علما وتحضرا وسموا ّ.  
  

القدس الشريف هو . ٌقضية القدس السليب، قضية سياسية في المقام األول
تلك حقيقة يعرفها العالم بأسره، بمن فيهم يهودُ العالم، . عاصمة دولة فسلطين

ولن نستردها . 1988ا ورد في وثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية عام كم
بالسباب والتهديد بالمالحقة وراء الشجر والحجر وتأجيج القلوب بالبغضاء 
والعنصريات الطائفية، بل بالمفاوضات والضغط السياسي وتوحيد الرأي 

  .العام العالمي لرد الحقوق إلى أهلها
  

فيريون، رشدي وأضرابه، إذن لفعلوا الشيء فقط لو يصمتون أولئك التك
  ُصمت الظالمين عبادة. الحسن

 

  القدس
  بني اليهود
  والصهاينة
 ورشدي

  
  فاطمة ناعوت

 مصر
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  أكدت الصهيونية، بالممارسة وليس مجرد نظريا ، أن العدوان والتوسع
، وفق 2005فحتى قطاع غزة الذي تركه شارون ، عام . هما رحيق بقائها

ثالثة خطة تآمرية على الوحدة الوطنية الفلسطينية، شنت عليه إسرائيل 
، وكذلك الحال بالنسبة للبنان وسورية 2007حروب مفتعلة، منذ العام 

دة إسرائيل ذاتها جاءت تتويجا لحرب تطهير عرقي الومصر؛ بل إن و
وعلى الدوام ، ال تخلو . رضألّمروعة بحق الشعب الفلسطيني صاحب ا

وال يندر . سرائيلية من تحضير األذهان لحرب عدوانية جديدةإلالصحافة ا
مسؤولون اسرائيليون مواطنيهم بأن قدرهم العيش على " يبشر"أن 

  !.الحراب
  

فحين . خرآلوكالتوأم ، كان العدوان مقرونا بشهوة التوسع على حساب ا
لعبت إسرائيل دور سنان الرمح في العدوان الثالثي على مصر، خريف 

ّطار، سيناء المصرية ، سارع وتسرع بن إل، واحتلت ، في هذا ا1956العام 
سرائيلي آنذاك ، بالكشف عن هذه الشهوة إلوريون، رئيس الوزراء اغ

، التي "مملكة إسرائيل الثالثة"سرائيلي، عن قيام إلواإلعالن ، في الكنيست ا
. نسحاب منهاإل، قبل أن يضطر صاغرا الى ا!تضم سيناء المصرية بالطبع

ا بل إن ما كشفته الوثائق عن الصفقة التي عقدتها إسرائيل مع طرفي هذ
فرنسا وبريطانيا ، تشير الى أن إسرائيل طالبت ، : العدوان اآلخرين 

كمكافأة لها على دورها في هذا العدوان الغادر، ليس فقط بسيناء المصرية، 
؛ كما أن هاجس التوسع !وإنما كذلك بالضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن

نان، وضد سورية سرائيلية ضد لبإلكان ، دوما، حاضرا في أعمال العدوان ا
أما الضفة . شاهد صارخ على ذلكالّ ن السوري إال؛ وما إعالن ضم الجو

، حتى 1967سرائيليون ، في حزيران إلالغربية الفلسطينية، فما أن احتلها ا
أعلنوا ضم القدس الشرقية الفلسطينية لدولتهم ؛ ومنذئذ ، لم تتوقف مساعيهم 

حتالل؛ غير إلم يكن كلها لدولة الضم أقسام أساسية من الضفة الغربية ، إن ل
مكتفين بما اغتصبوه ، بقوة السالح ، تجاوزا حتى على قرار التقسيم ، من 

  .أراض مقررة للدولة الفلسطينية بموجب هذا القرار
من جانب آخر، فان أعمال العدوان والتوسع هذه ، تقرر الطابع القومي 

أن المشروع الصهيوني للقضية الفلسطينية بشكل ال يحتمل التأويل، وتؤكد 
ليس موجها ضد الشعب الفلسطيني وحده ، وانما ضد مجموع الشعوب 

فمهمة مقاومة هذا المشروع وشروره : العربية في المنطقة ؛ وبالتالي 
المستمرة ال تقع على عاتق الشعب الفلسطيني وحده، وال تتوقف على قدراته 

ربي مع القضية الذاتية بمفردها ؛ بمعنى آخر، فأساس التضامن الع
الفلسطينية ال يعود العتبارات عاطفية وانما تعبيرا عن الشراكة في مواجهة 

لكن حكام السعودية يحاولون اليوم طمس وانكار هذا الطابع . عدو مشترك
القومي للقضية الفلسطينية والتزاماته، لتبرير تطلعهم المحموم للتحالف مع 

  .اسرائيل الصهيونية
  

سرائيلي، فقد كان من الطببعي أن تفرز أعمال العدوان أما على الصعيد اال
ّوالتوسع ، التي شكلت مكونا عضويا في كيان إسرائيل الصهيونية منذ لحظة  ّ

سرائيلي، دون توقف نحو إل زحف المجتمع ا-ال أو:دتها، الظواهر التاليةالو
سرائيلي في إلا) الفصل العنصري(بارتهايد أل نشوء نظام ا-اليمين؛ ثانيا 

ن السوري المحتلين ، مع مظاهر متزايدة من الضي الفلسطينية والجوراألا
التمييز العنصري ضد االقلية القومية الفلسطينية داخل اسرائيل ذاتها؛ وثالثا 

ّسرائيلي ذاته ، والمعبر عنها، اليوم ، إل بروز مظاهر للفاشية في المجتمع ا-
وتقنين الحريات بسيل القوانين التي تسنها الكنيست ، والموجهة لتقييد 

الليبرالية، وتضييق الخناق على الجهاز القضائي وتقليص صالحياته، وفي 
 بلوغ الفساد، في المراتب -سرائيلية ؛ ورابعا إلالمقدمة محكمة العدل العليا ا

دراك مدى تفاقم هذه إلو. سرائيلية العليا مستويات غير مسبوقةإلالرسمية ا
التذكير بأن إسحق رابين اضطر، في خيرة ، يكفي ألالظاهرة ، في السنوات ا

  ةــسرائيليإلة اــة من رئاسة الحكومـستقالإلات القرن الماضي، الى اــسبعين

   
  
  
  
 
  
  
  

ميركية ، بالعملة الصعبة ، حين أللمجرد عدم إعالنه عن رصيد صغير له في أحد البنوك ا
حق، الفي وقت ّيات المتحدة، وتم الكشف عن هذا الرصيد السرائيل في الوإلكان سفيرا 

ّومقارنة ذلك بالفضائح المدوية والتهم المتنوعة التي تحيط بنتنياهو وزوجته ؛ والمفارقة ، 
ّت المتحدية لإللتفاف السرائيلي غدا متأقلما مع هذا الفساد ، بدليل المحاوإلأن المجتمع ا

على مظاهره وحماية نتنياهو وزوجته من المالحقة القانونية ، بسن قانون خاص في 
  .لكنيست ، لهذا الغرضا

  
غني عن القول أن هذه الظواهر التي تشكل ، اليوم، مالمح مميزة لدولة اسرائيل ، ما كان 

نتصارات العسكرية التي حققتها إسرائيل إللها أن تقع وتبلغ هذا المدى، بمعزل عن مناخ ا
مبريالية إل دعم الدول ا-ول ألا:ستناد الى عاملين خارجيين أساسيينإلدتها، باالمنذ لحظة و

 ضعف القيادة الفلسطينية وهشاشة -ميركية؛ والثاني أليات المتحدة االوعلى رأسها الو
ترى ، من منطلقات طبقية تتقدم على ال النظام العربي بشكل عام ، مع تواطؤ أقسام منه، 

االلتزامات القومية ، في إسرائيل عدوا حقيقيا؛ هذا العامل الطبقي الذي يزداد اليوم 
ديا أكثر من أي وقت مضى، في مساعي حكام السعودية للتحالف العلني مع وضوحا وتح

  .اسرائيل
  

لكن هذين العاملين اللذين أسهما إسهاما أساسيا في تحقيق انتصارات إسرائيل العسكرية 
خيرة،على وجه الخصوص، بمتغيرات تراكمية ، ألّدتها، يمران في السنوات االمنذ و

  .ت نوعية ، لغير صالح اسرائيل ّيجري اليوم تحولها الى متغيرا
  
وحد للنظام ألتحاد السوفياتي بمكانة القطب اإلّيات المتحدة التي تفردت بعد انهيار االفالو

وقد تأكد هذا ، . قطابألالدولي، راحت تفقد بسرعة قياسية هذا الموقع لصالح عالم متعدد ا
زمة ألية ، بدءا بابنوع خاص ، في سلسلة الهزائم المدوية للسياسة الخارجية األميرك

وسط منذ العام أل ، ثم أزمات الشرق ا2014كرانية ألزمة األ، ثم ا2008الجورجية عام 
رهاب الدولي ، وراهنت إليات المتحدة بعصابات اال حيث استعانت الو2011
نظمة المتمردة على إرادتها ، وتفتيت دول المنطقة الى دويالت طائفية ألسقاط اإلعليها،
وبداهة ، فهذا الفشل . ت تلفظ ، اليوم، أنفاسها في سورية والعراق فهذه العصابا. وإثنية 

يات المتحدة ينسحب على إسرائيل بنفس المقدار، ليس فقط لمجرد التالقي الالمتالحق للو
يات السرائيلية الفعلية، الى جانب الوإلوالتطابق في المواقف السياسية ، بل وللمشاركة ا

  .المتحدة ، في جميع هذه المعارك
  
وسط ، لم يعد خافيا أن زمام المبادرة ، السياسية والعسكرية ألفيما يتعلق بمنطقة الشرق او

ّميركي فيها يتهمش بالتدريج ؛ ويتالقى هذا مع أليدي روسيا ، وأن الدور األ، انتقل فيها 
تحاد السوفياتي، إلفقبل انهيار ا. ميركية الكونيةألستراتجية االالمتغيرات الجارية على ا

ستراتيجة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية هي أوروبا، باعتبارها الة هذه اكانت أولوي
ساحة المواجهة المباشرة والرئيسية بين النظامين آنذاك؛ ثم انتقلت هذه األولوية، بعد سقوط 

وسط التي تضم أكبر احتياطي عالمي من مصادر ألتحاد السوفياتي الى منطقة الشرق اإلا
يات المتحدة ثالثة حروب عدوانية فيها ال عليها ، شنت الوحكام السيطرةإلو. الطاقة
قصى، في ألميركية الى الشرق األستراتجية الكونية االواليوم، ينتقل تركيز ا. حصرا

سطوري للصين، والذي يبشر بتجاوز ألمحاولة لمواجهة التحدي الذي يمثله النهوض ا
أكثر من ذلك ، . عدودةقتصادي ، خالل سنوات مإليات المتحدة في الميدان االالصين للو

 الى قرب - وفق التوقعات -خرى، يشيرألسيوية اآلفالتطور الجاري في عدد من الدول ا
  .انتقال مركز الثقل الدولي من الغرب الى الشرق، بعد قرون عديدة

   مستقبلهل السرائيل الصهيونية
  يف الشرق األوسط

 

  نعيم األشهب
 فلسطين
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يات المتحدة ، سواءا على الحاجة للتأكيد بأن أي ضعف ، نسبي أو مطلق، لقدرات الوال و
سرائيل وقدراتها العدوانية والتوسعية ؛ إلرق أوسطي ، هو إضعاف النطاق العالمي أو الش

وسط ذاتها، ألمأخوذ في الحسبان ، في هذا الصدد ، المتغيرات الجارية في منطقة الشرق ا
والتي راحت تبشر بتشكل موازين قوى جديدة فيها ضد إسرائيل الصهيونية وسياستها 

 أفضل مناخ لصالح سطوة  الذي كان يمثلفالنظام العربي المريض . العدوانية التوسعية 
. إسرائيل في المنطقة تهتز، اليوم، أركانه، كما لم يحدث منذ خمسينات القرن الماضي 

 ، ووفاة عبد الناصر،1967فالسعودية، التي تقود هذا النظام العربي، منذ هزيمة حزيران 
 ناهيك عن سورية، في العراق، ولبنان ،: ينحسر نفوذها في المنطقة بشكل مرئي للعين

مجلس "وتفشل حربها العدوانية على الشعب اليمني ؛ ومن جانب آخر، تنفجر قلعتها 
ّمن داخلها ، في مظاهرة تمرد على الهيمنة السعودية، ويتلو ذلك انفجار " التعاون الخليجي

النظام السعودي من داخله في صراع على السلطة ، وتتبخر ثروات الدولة السعودية 
ر منها ذهب الرات ، بسرعة قياسية ؛ فقرابة نصف تريليون دوالليارات الدوبمئات م

ميركي لكسب رضاه عن الزمرة الحاكمة وانتقال السلطة فيها الى دمحم بن ألرشوة للسيد ا
خرى جرى ويجري تبديدها على التآمر واالنفاق على ألسلمان ؛ ومئات المليارات ا

  .ورية والعراقّرهاب التي تم تجنيدها لتدمير سإلعصابات ا
  

اذا كانت هيمنة النظام العربي ، بقيادة السعودية ، تبدو طاغية حتى الى ما قبل :بمعنى آخر
ّعامين من الزمن تقريبا، وتعبر عن نفسها بأشكال مختلفة ، كتجميد عضوية سورية في 

دعم الجامعة العربية ، واغتيال الحراك الشعبي العربي وتحويله عن أهدافه الحقيقية ، بال
فان بداية الهزائم النوعية لعصابات االرهاب التكفيري في كل ..  االسرائيلي -األميركي 

وبمقدار تراجع واضمحالل . من سورية والعراق ، قلبت هذا المسار رأسا على عقب 
ّسيطرة هذه العصابات على األرض السورية والعراقية ، يتقلص النفوذ السعودي، 

فوذ محور المقاومة ويتبلور كالقوة االقليمية األولى ، بل غدا وبالمقابل، يتسع ويتعاظم ن
مستوى نفوذ المعسكر الذي تقوده السعودية وهيمنته في المنطقة مرتبط ، الى حد غير قليل 

  .ّ، بمصير عصابات االرهاب التي راهن عليها ومولها
  

 -ألميركي  ا-وفي محاولة يائسة لتدراك الهزائم المتالحقة ، قام المحور السعودي 
اسرائيلي مؤخرا، بهجوم معاكس ضد محور المقاومة في المنطقة ، وذلك على ثالثة 

 محاولة فصل كردستان العراق عن جسم -األول . محاور، كانت نتيجتها الفشل المدوي 
 اثارة الفتنة في لبنان ، باختطاف السعوديين رئيس وزرائه -الدولة العراقية؛ والثاني 

 االماراتي بعلي صالح الحداث - تغرير التحالف السعودي -م ؛ والثالث الحريري لعدة أيا
  .انقالب في صنعاء، انتهت بتصفيته

  
وفي المحصلة العامة فان تأثير تراجع قدرات ونفوذ كل من الواليات المتحدة والنظام 
 الرسمي العربي بقيادة السعودية في منطقتنا، يبدو اليوم جليا ، في تعاظم قلق األوساط

الحاكمة االسرائيلية ، التي راحت تستصرخ الدعم الخارجي تحسبا من آفاق صراع 
اسرائيل المقبل مع محور المقاومة؛ادراكا منها بأن تصفية عصابات االرهاب التكفيري ، 
بخاصة في سورية والعراق ، تعني دون لبس، محاصرة وشل قدرات اسرائيل على 

 ستغدو، طالما تواصل احتاللها أراضي الغير،هدفا  أنها-العدوان والتوسع أوال، وثانيا 
لضغوطات هذا المحور المتعاظمة ، أي المواجهة معه وجها لوجه ، بعد سقوط الحواجز 
التي كان يمثلها وجود عصابات االرهاب التكفيري ، وكل ذلك في ظروف المتغيرات 

  .لمحور المعاديعلى موازين القوى ، في المنطقة، لصالح محور المقاومة على حساب ا
  

على صعيد آخر، يتراجع تأثير ونفوذ اسرائيل الصهيونية على الجاليات اليهودية في 
الخارج، والتي شكلت احتياطيا حيويا وهاما لها، وذلك مع تراجع موجات االنبهار 

 نتيجة -؛ هذا أوال ، وثانيا 1967 و1948بانتصاراتها العسكرية ، وبخاصة انتصارات 
 تفاقم التناقضات - التوسعية والعنصرية ؛ وثالثا -ضاح ممارساتها العدوانية المزيد من افت

بين حكام اسرائيل والجاليات اليهودية في الخارج ، على خلفية تطلعات حكام اسرائيل 
ووزير التعليم ، نفتالي بينيت " البيت اليهودي"يشكو زعيم . للهيمنة على هذه الجاليات 

ظا حتى في الليل، ليس أمرا شخصيا ؛ ولكنه مستقبل الشعب ان ما يبقيني يق:" ،قائال
  :، وأضاف "اليهودي في الشتات

صحيفة (، " اسرائيل  يشعر بالقرابة مع ال) اليهودي(المزيد من الشباب "
  ).2017/10/13 -الجروسلم بوست االسرائيلية 

  
 أمام 2005/5/23وقبل هذا بسنوات ، كان شارون في آخر خطاب له ، يوم 

ّتمرااليباك الصهيوني في الواليات المتحدة، عبر عن قلقه على مصير مؤ
  :اليهود خارج اسرائيل، قائال

أي (لكن وجودهم كيهود نعم . ان حياة اليهود في الشتات لم تعد في خطر "
االندماج هو اآلن الخطر األكبر أكثر من أي وقت :"، وأضاف)"في خطر

  ".مضى
  

نيت وشارون هو أن الحليف المفضل واالستنتاج المنطقي من أقوال ب
للصهيونية وحكام اسرائيل كان وما يزال هو نظام الغيتو الذي يعزل اليهود 
عن اآلخرين خشية ذوبانهم؛ أما الوجه اآلخر لهذا الحليف المفضل 

هذا أوال، وثانيا )ّأو العداء للسامية كما يسمونه(للصهيونية فهو العداء لليهود 
 اسرائيل الصهاينة هو السالم العادل مع المحيط ، أن أعدى أعداء حكام: 

فصيانة اسرائيل : خشية ذوبان يهود اسرائيل بدورهم فيه؛ وبالتالي 
الصهيونية هي ، من وجهة نظر حكامها ، في تخندقها داخل غيتو يهودي 

  .مغلق، سياجه العداء الدائم لآلخرين 
  

ه الخصوص ، شهدت لكن عالقة اسرائيل بيهود الواليات المتحدة على وج
ّفي األيام الماضية توترا ملحوظا وتحولت الى نوع من األزمة ، فنائبة وزير 
الخارجية، تسيفي حوتوفيلي ، هاجمت بشدة ، يهود الواليات المتحدة، وفي 
اطار ذلك اتهمتهم بأنهم يعيشون حياة مريحة وال يرسلون أبناءهم للخدمة في 

غير قادرين على فهم االسرائيليين هم :" ، وأضافت ) األميركي(الجيش 
ومعروف في هذا الصدد أن الخدمة في الجيش ". الذين يقاتل أبناؤهم يوميا

األميركي اختيارية بينما في اسرائيل الزامية، وبالتالي، قلما ينضم الى 
من جانب آخر، نشرت صحيفة هآرتس يوم . الجيش األميركي شبان يهود

ّالطالق مع الشتات ، نتنياهو يتخلى عن : " العنوان التالي 2017/11/23

؛ ومعروف أن نتنياهو استنكف هذا العام، كرئيس "يهود الواليات المتحدة
الصهيونية " االيباك"لوزراء اسرائيل عن التوجه الى مؤتمر منظمة 

  .األميركية والقاء خطاب فيه، كما درجت العادة
  

لسابق ،اسحق في هذا الصدد ينقل عضو الكنيست وزعيم حزب العمل ا
، عن نتناهو قوله بصورة 2017/12/6هرتسوغ، في مقال له في هآرتس ،

ان من سيبقى من الشعب اليهودي في المستقبل هم فقط اليهود في "حاسمة 
دولة اسرائيل ، وعلى المدى الزمني سنفقد دائما ماليين اليهود اآلخرين في 

، في نفس مقاله ؛ من جانبه يعتبر هرتسوغ"الشتات من مختلف التيارات
 -التهديد األول على شعبنا اليوم ليس الالسامية ، بل االندماج :"سالف الذكر

  ".النزيف الشديد الذي يمس باستمرار الشعب اليهودي في الشتات
  

يعلق الصحفي االسرائيلي المعروف أوري أفنيري على أزمة العالقة بين 
 2017/12/2ه األسبوعي،اسرائيل والجاليات اليهودية في الخارج ، في مقال

ان أساس المشكلة هو في أن مجمل العالقة بين االسرائيليين :"، بالقول
أي اليهود (وهي االعتقاد بأنهم نفس الشعب : ويهود الشتات قائم على كذبة 

ّوبهذا المعنى ، فطالما تمسك حكام ". وهم ليسوا كذلك) في اسرائيل والخارج
 فهم يعتبرون أنفسهم قادة ليهود العالم، اسرائيل بهذا االعتقاد المغلوط ،

وهذا يلقى المزيد من . وعلى األخيرين االقرار بذلك وبما يقتضيه من تبعية 
  .التمرد والرفض

  
أما على صعيد الداخل االسرائيلي ، فالتناقضات التي ولدت مع مولد الدولة 

  ذي يفاقمه  الطبقي ال-فعدا التناقض االجتماعي . تتفاقم ،وتتوالد أخرى جديدة
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ازدياد الفجوة بين أصحاب الثروات وبين الطبقات الدنيا ، والتناقض بين 
اليهود من أصول شرقية واآلخرون من أصول غربية ، وبين األقلية القومية 
الفلسطينية في اسرائيل واالسرائيليون اليهود، هذا التناقض الذي يغذيه نفس 

ّالتي تتفجر بين المعسكر الديني هناك األزمات .. ّالنظام ويسعره دون توقف 
والمعسكر العلماني من جهة، وبين تيارات المعسكر الديني نفسه من جهة 

  ، في ضوء التزايد)الحريديم(أخرى ، منها أزمة تجنيد أبناء طائفة المتدينين 
الملحوظ في عددهم ونسبتهم في المجتمع االسرائيلي، حيث كانوا معفيين، 

خدمة العسكرية، وجرى مؤخرا سن قانون يلزمهم منذ قيام اسرائيل من ال
بهذه الخدمة التي يرفضونها؛ وهناك أزمة الصالة أمام حائط المبكى ، 
  بخاصة عقب الغاء حكومة نتنياهو ، في حزيران المنصرم، استجابة

لضغوط اليهود المتزمتين ، تسوية سابقة بتقسيم المكان بأغلبيته للرجال 
ّغير المتزمتين ، وقد فجر هذا أزمة مع اليهود من والباقي للنساء والرجال 

التيارات الدينية غير المتزمتة ، وبخاصة في الواليات المتحدة ؛ وكذلك 
ّأزمة شروط التحول الى اليهودية وتحديد من هو اليهودي، وتحريم الزواج 
المدني بالمطلق في اسرائيل ؛ وأزمة العمل أيام السبت في نشاطات حيوية 

 كالمواصالت العامة ، حيث اسرائيل البلد الوحيد في العالم الذي للمجتمع،
تتعطل فيه هذه المواصالت العامة يوما كل اسبوع ، هذه المواصالت التي 

  .يعتمد عليها القطاع الفقير في المجتمع كما تشير الصحافة االسرائيلية
  

ئق التي  وأخيرا ، وليس آخرا، المساعي المطالبة باعادة فحص وتدقيق الوثا
حملها المهاجرون من بلدان االتحاد السوفياتي السابق أوائل تسعينات القرن 
الماضي الثبات يهوديتهم، والتي اثيرت مؤخرا، بضغط من المتدينين 
المتزمتين في ضوء تعاظم الشكوك الواقعية حول زيف قسم ليس بالقليل 

د وغيرها وغيرها من األزمات التي راحت تتفاقم وتهد.. منها 
في هذا الصدد، . بتفجيراالئتالف الحكومي ، اليوم، والمجتمع االسرائيلي غدا

ان الخطر :"ّصرح المدير السابق للموساد االسرائيلي، باروخ باردو،قائال
، وأضاف "األكبر الذي يواجه اسرائيل هو االنقسام الداخلي وليس حزب هللا 

هآرتس "(بسرعةليس لدينا حرب أهلية بعد، ولكن نحن نقترب منها :"
2016/9/1 .(  

  
وفيما يتعلق بمكانة الدين اليهودي في المشروع الصهيوني وفي تاريخ 
اسرائيل منذ نشأتها، يمكن القول بأن الصهيونية السياسية التي افتقرت الى 
أي مبرر حقوقي أو أخالقي لمشروعها االستيطاني الكولونيالي في فلسطين 

ّلم يكن أمامها اال أن تغلف   مشروعها بالغالف الديني -غم علمانيتها  ر-ّ
وبطبيعة الحال، ما كان للصهيونية العلمانية أن تأخذ الدين اليهودي . لتبريره

ّوعليه تكرس وجود ممثلين للدين اليهودي في جميع . بمعزل عن رجاله
ومع الزمن، ازداد وزن رجال الدين هؤالء وتأثيرهم في . حكومات اسرائيل 

) الحريديم(يجة الزدياد اعدادهم أوال، بخاصة وأن المتزمتين حياة الدولة ، نت
يتكاثرون بنسبة أعلى من غيرهم في المجتمع االسرائيلي لتحريم تحديد 
النسل لديهم دينيا؛ وثانيا، لدورهم الفعال في عملية استيطان المناطق 

ياد ولكن بمقدار ازد. الفلسطينية ، بعد احتالل الضفة الغربية، وتبريره دينيا
وزنهم في المجتمع االسرائيلي تزداد مطالبهم المالية وغير المالية من جهة، 
وشروطهم الدينية التي يسعون لفرضها على المجتمع االسرائيلي الذي ما 

ومن هنا تتزايد عناصر المواجهة واالحتكاك بين . يزال بأكثريته علمانيا
  . المعسكرين العلماني والديني

  
ّد تعودت أن تهرب من أزماتها الداخلية بشن الحروب واذا كانت اسرائيل ق

. ّوأعمال العدوان على المحيط العربي، فان هذا األمر قد تغير، اليوم، كثيرا
فأي حرب عدوانية جديدة تبادر اليها اسرائيل لن تكون خاطفة أوال، وثانيا 
لن يكون ميدانها على أراضي المحيط العربي وحده ؛ بل وفي الداخل 

   في لبنان بداية هذا 2006وقد دشنت حرب . ئيلي بعمقه المحدود االسرا

ّالتحول االستراتيجي ، ومنذئذ لم تجرؤ اسرائيل على تكرار عدوانها على لبنان ؛ هذا أوال 
سيلقى مثل هذا العدوان الرد من قوى محور المقاومة بجميع أطرافه ، من ايران : ، وثانيا

سنوات األخيرة، والجيش السوري الذي خرج منتصرا ، بقوتها العسكرية المتعاظمة في ال
يتقن فنون الحرب العصرية ، من حرب عالمية تحشدت فيها عصابات القتلة من أكثر من 

 العربية  ثمانين دولة ، مدعومة من الواليات المتحدة والغرب االمبريالي والرجعية
 ، صنفه مؤتمر هرتسيليا ّواسرائيل؛ الى حزب هللا الذي تحول الى قوة قتالية اقليمية

االسرائيلي كالخطر الرئيسي على اسرائيل ، عالوة على المنظمات الفدائية الفلسطينية، 
  .واحتماالت انضمام العراق أيضا الى مثل هذه المعركة

  
وفي هذا االطار، ينبغي أن يالحظ بأنه ردا على الضعف والوهن الذي بدا على بعض 

ظل أنظمة غير ديموقراطية، كالجيش المصري الذي الجيوش العربية التي نشأت في 
، والعراقي، الذي انهار بسهولة مثيرة أمام 1967انهار في العدوان االسرائيلي، حزيران 

، فان الشعوب العربية التي عانت وتعاني من نتائج غياب 2003الغزو األميركي عام 
هللا اللبناني ، والحشد السياج األمني المطلوب ، أفرزت تنظيمات عسكرية شعبية كحزب 

، وهذه التنظيمات أثبتت جدارتها في )الحوثيون( الشعبي العراقي ، وانصار هللا اليمني 
  .المواجهات ولم تهزم في المعارك التي خاضتها حتى اليوم

  
وغني عن القول ، في هذا الصدد ، أن خسائر اسرائيلية بعشرات ألوف األرواح في أي 

ث زلزال كارثي في المجتمع االسرائيلي ، يدفع بأقسام أساسية حرب مقبلة، كافية الحدا
منه للهرب والهجرة ، مأخوذ بالحسبان أنه مجتمع بال جذور، حديث العهد في البالد ، 
وقسم غير قليل منه ما زال يحتفظ بوثائق البالد التي جاء منها ؛ وهذا بعكس آثار أي 

اتيجي أوال ، والجذور التاريخية العميقة حرب مقبلة في الجانب العربي ذي العمق االستر
  : بمعنى آخر. ألهله في هذه األرض ثانيا

اذا ما لجأت اسرائيل الى الحرب لكسر الطوق الذي يضيق من حولها ويحرمها من 
مغامرات العدوان والتوسع من جانب ، والهروب من أزماتها الداخلية المتفاقمة من جانب 

نية ستكون مغامرة وجودية ، ومقامرة بمصير الدولة آخر،فان مثل هذه الحرب العدوا
وقد ينطبق عليها قول الكاتب المسرحي األلماني ، برتولد بريخت ، حول دولة . العبرية

قرطاجنة القديمة ، التي شنت ثالثة حروب رئيسية ، خرجت من األولى بانتصار مؤزر، 
  .وبقيت قائمة بعد الثانية ، واختفت من الوجود بعد الثالثة

  
واذا كان حكام اسرائيل يرفضون ، حتى اليوم، أية تسوية مع الشعب الفلسطيني تعيد له 
الحد األدنى من حقوقه القومية ، رغم التنازالت السخية التي طرحها في الدورة التاسعة 

، بقبوله دولة في الضفة والقطاع ، والقدس 1988عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ، عام 
ّ، ويصرون 194لها مع حل قضية الالجئين وفق قرار األمم المتحدة رقم العربية عاصمة 

، فان أي تغيير "اما لنا أو لهم: "، بدل ذلك على حسم هذا الصراع التاريخي على قاعدة
نوعي في موازين القوى في المنطقة ، في ضوء هذا العناد الكولونيالي، يعطي الفرصة 

مطالبه القومية ، بخاصة وأن قراري التقسيم والحق للشعب الفلسطيني ألن يرفع سقف 
  . وحق الالجئين في العودة ، ما زاال قائمين 

  
وكما هو معروف ، جاءت قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في 

  :أسوأ ظروف اقليمية ودولية تحيط بالقضية الوطنية الفلسطينية، مالمحها األساسية
  

   .ها النوعي من جبهة المواجهة مع االحتالل االسرائيلي خروج مصر بثقل-أوال
  

 بوادر انهيار االتحاد - نفي منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا في تونس ؛ وثالثا -ثانيا 
  .السوفياتي

  
بمعنى آخر، بمقدار تقدم عملية تشكل نظامين ، اقليمي ودولي، جديدين لصالح القضية 

 الفلسطيني ، بسبب تعنت الطرف -لصراع االسرائيلي الفلسطينية، فكل تأخر في تسوية ا
االسرائيلي ، ينبغي أن يكون حافزا لرفع سقف المطالب الفلسطينية القومية ، حتى في 

  اطار الشرعية الدولية، وذلك بمقدار المتغيرات النوعية على موازين القوى هذه
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  تمهيدية:  
  

جتماع اختالل في اداء الوظائف والمهام الموكولة الى اصحابها الفوضى تعني في علم اال
  ....وافتقارها الى النظام ..... 

  
وتعني ... واستتباب الفوضى في مجتمع ما.....وتعني في المصطلح السياسي غياب الحكم 

  ...وانتشار الجهل.... في المفهوم العربي ضياع االصالح بين الناس 
  

مستشار األمن القومي في عهد الرئيس األمريكي األسبق .. ..يقول زبغنيو بريجنسكي
في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى إلى استخدام الشرق األوسط الجديد كأداة ...جيمي كارتر

  .....للسيطرة على المنطقة 
  

يحتمل أن تكونا عرضة لصراعات عرقية ....ويذكر بريجنسكي أن كال من تركيا وإيران 
فإن المشاكل الداخلية ....  تم زعزعة االستقرار في أي منهما أو كليهماوأنه إذا .....داخلية

  ...في المنطقة لن يصبح باإلمكان السيطرة عليها
  

..... سيكون أفضل وسيلة لتحقيق هذا... ويبدو أن تقسيم العراق وسوريا واليمن وليبيا 
 ستفيد في إعادة فهناك اعتقاد في البيت األبيض بأن الفوضى الخالقة في الشرق األوسط

  .....الشرق األوسط الجديد“تشكيل الشرق األوسط، وخلق 
  
  

  :البداية
  

إنه من لم _ ...:أبدأ هنا بتصريحات كيسنجر التي يقول فيها 
ففي الوقت  ....يسمع طبول الحرب تدق فهو بالتأكيد أصم 

الذي يسعى فيه الغرب الحتالل دول عربية نفطية قبل أن 
  .....ية الثالثة ضد روسيا والصين يعلن الحرب العالم

  
ولتكوين وعي مقاوم ال بد من .... ولكن من أجل فهم أفضل 

والتي .... العودة للدراسات والخطط اإلستراتيجية األمريكية 
  . م 2030جعلتنا نؤكد أن هذه الفوضى ستستمر حتى بعد عام 

  
 ....مركزية ومن بين هذه الدراسات تقرير وكالة االستخبارات األمريكية ال

كيف سيكون العالم (حول ... والتي نشرت جواسيسها الستشراف نظرة للعالم
  ) ....2030عام 

  
وتقرير وكالة االستخبارات يتوقع الحد من النزاعات بين الدول ومن 

ولكن رجح زيادة مخاطر الصراع على  .....م2030الحروب األهلية عام 
عية في المناطق التي يكون معظم الموارد الطبيعية كالمياه واألرضي الزرا

الشرق األوسط، جنوب شرق : وهي ثالث مناطق ....سكانها من الشباب
  ....آسيا وأفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى 

  
فيما يلي مقتطفات هامة ومقاطع من كتاب مستشار األمن القومي األمريكي 

  : رقعة الشطرنج الكبرى..... السابق زبيغنيو بريجنسكي
يذكر بريجنسكي تخضع إعادة ترسيم الشرق األوسط ألهداف اقتصادية 
واستراتيجية وعسكرية واسعة النطاق، والتي هي جزء من برنامج طويل 

فقد تم تحويل  .....أمريكية واإلسرائيلية في المنطقة-األمد للسياسة األنجلو
لة الشرق األوسط من قبل قوى خارجية إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في حا

  .....أمريكية أو اإلسرائيلية ضد إيران وسوريا-شن هجمات جوية أنجلو
  

كما يمكن أن يؤدي قيام حرب أوسع نطاقا في الشرق األوسط إلى إعادة 
ترسيم الحدود بما يخدم المصالح االستراتيجية األنجلوأمريكية 

  ....واإلسرائيلية
  

لوا حربا أهلية فلسطينية وأشع.... لقد قاموا بزرع بذور العداء في بالد الشام
كما تستمر شيطنة سوريا وإيران من قبل .... وحركوا االنقسامات في لبنان

كما  .....وذلك بهدف تمرير خططهم العسكرية.... وسائل اإلعالم الغربية
غذت وسائل اإلعالم الغربية مفاهيم مغلوطة عن استحالة التعايش بين أهل 

  ....العراق الشيعة و السنة واالكراد
  

لقد حاولوا خلق العداء بين مختلف المجموعات العرقية والدينية في الشرق 
أن العديد من حكومات .... واألسوأ من ذلك .....األوسط بصورة منهجية

الشرق األوسط قامت بمساعدة واشنطن في إثارة االنقسامات إلضعاف 
 التي حركة المقاومة ضد االحتالل األجنبي من خالل استراتيجية فرق تسد

  ...أمريكية واإلسرائيلية في المنطقة-ال تخدم سوى المصالح األنجلو
  

  :والسؤال الذي يتوالد عن هذا الطرح هو 
ومن أين جاء هذا التوحش لدى هذه ...  كيف دربة أمريكا اإلرهابيين 

  !األدوات التي تستثمر اليوم لترسيم الشرق األوسط الجديد ؟
  

ال ... م 2001سبتمبر / أيلول11سبق أحداث في الحقيقة التخطيط األمريكي 
. ي لتنفيذ المخطط ضد الشرق األوسطبل جاءت هذه األحداث كحدث أساس

هذا المخطط الذي بدأ من قرار الرئيس األمريكي جورج بوش بدء 
الضربات العسكرية على أفغانستان بعد رفض حركة طالبان الحاكمة في 

 الرئيسي في نظر واشنطن في أفغانستان تسليم أسامة بن الدن المتهم
وللعلم ففي ذلك الحين أعلنت حركة طالبان نفي تلك االتهامات  ....الهجمات

وأدانت تلك الهجمات واعتبرتها كارثة .... عنها وعن ضيفها بن الدن
  ....إنسانية

  
وأعلن متحدث باسم طالبان إدانة الهجمات على نيويورك وواشنطن ونفي 

وأكد أن .... مة بن الدن أي صلة بتلك الهجماتأن يكون لحركته أو ألسا
  ....الهجمات أقوى من إمكانيات طالبان أو بن الدن

  الفوضى اخلالقة
  األمريكية

 الصهيونية

  
  خالد كروم

  مصر
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وقال وزير الخارجية وكيل أحمد متوكل إن بالده ال تؤيد اإلرهاب وإرهاب 
إال أن كل .... وأن الحركة ضد الجرائم التي تقترف بحق اإلنسانية... الدولة

مريكي ضد كامل المنطقة الشرق أوسطية ذلك لم يفلح ألن هنالك مخطط أ
  .....ال بل ضد العالم أجمع....

  
وهنا يتساءل المرء ويقول ما عالقة احتالل أمريكا ألفغانستان باإلرهابيين 

ًبناء على ما تم في أفغانستان عسكريا جاء القرار .... اليوم ؟ ولإلجابة نقول
 خالل معتقل غوانتانامو كيف ؟ من ....األمريكي الثاني لتصنيع اإلرهابيين 

هذا السجن السيئ السمعة، والذي بدأت السلطات .... في خليج غوانتانامو 
وذلك لسجن من تشتبه أمريكا في ....م 2002األمريكية باستعماله في سنة 

  .....كونهم إرهابيين
  

وذلك في .... ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود األمريكية
وال ينطبق .... ميل عن فلوريدا90والتي تبعد .... كوباأقصى جنوب شرق 

عليه أي من قوانين حقوق اإلنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية 
سيما وأنه .....تقول أن معتقل غوانتانامو األمريكي يمثل همجية هذا العصر 

  ... يمارس فيه ما ال يخطر على بال بشر
  

ومن ثم .....ش هؤالء اإلرهابيين أكثر فأكثر من أجل أن يتوح! ولكن لماذا ؟
يتم إطالقهم ضمن صفقات في منطقة الشرق األوسط إلحداث فوضى 

 وبحسب تقارير أمريكا اإلستخبارية 2030عارمة ال تنتهي حتى بعد عام 
....  

  
ي _ :وقد صرحت كوندوليزا رايس خالل المؤتمر الصحفي بأن ما نراه هنا 

ما هو إال آالم المخاض .....سرائيلية على لبنانإشارة إلى االعتداءات اال
لوالدة الشرق األوسط الجديد ويجب أن نكون على يقين من أننا ندفع نحو 

  ...شرق أوسط جديد ولن نعود إلى القديم
  

كانت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أول من استخدم مصطلح 
بدال من  .... 2006 يونيو وذلك في تل أبيب، في” الشرق األوسط الجديد“

ولقد قامت الوزيرة األمريكية مع ....المصطلح القديم الشرق األوسط الكبير
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالترويج لمصطلح ومفهوم الشرق األوسط 

-أثناء الحصار اإلسرائيلي للبنان الذي حظي برعاية أنجلو....الجديد 
  ....أمريكية

  
أكيد لـ خارطة الطريق العسكرية في الشرق وكان هذا اإلعالن بمثابة ت

ويهدف هذا ....األوسط باالتفاق بين الواليات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل
إلى خلق حالة من عدم االستقرار والفوضى تمتد من لبنان .... المشروع

  ....وحتى أفغانستان.... وفلسطين وسوريا إلى العراق والخليج وإيران
  

....  أبيب مشروع الشرق األوسط الجديد علناوقد قدمت واشنطن وتل
وبالتالي .....مستخدمتين الوضع في لبنان كأداة ضغط إلعادة تنظيم المنطقة

إطالق العنان لقوى الفوضى البناءة التي تؤدي إلى انتشار العنف في جميع 
أنحاء المنطقة لتمكن الواليات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل من إعادة ترسيم 

  ....لشرق األوسط وفقا ألهدافها الجيوستراتيجية خريطة ا
  

وإذا كانت الجغرافيا العالمية والتاريخ العالمي يثبتان أن أمريكا هي صانعة 
فإنها لم تكتفي بتدجين الجماعات المسلحة .... اإلرهاب األولى في العالم 

حلى ال يكونوا .... وهي تطبق خبث السيطرة على عقولهم المشلولة....
بل استثمرت بما هو أخطر .... ن على التمييز بين الخطأ والصواب قادري

  ...ووظفتها كحقيقة بديهية ثابتة ...استثمرت بالجاذبية البراقة للدين ...

ففي .... ويظهر ان صناع السياسة في اميركا وقعوا في فوضى الحواس وفوضى المشاعر
ثانية حيث االصابة بالتعب واالعياء وفي ال...االولى حيث تمتزج العاطفة بالحقد والكراهية 

وعقابا ... فلربما هذا ما اصابهم نتيجة خداعهم الشعوب  !والتشتت بدنيا وذهنيا ونفسيا 
خوفا وتحسبا مما .... لنواياهم الضالة المضلة ،فحاصرتهم اختناقات القلب والعقل المتمردة 

وفض غبار القهر والعبودية  ....يمكن ان تؤول اليه الحالة العربية واالسالمية من النهوض
،الن عالما عربيا واسالميا مترابطا وموحدا يعني ثقال استراتيجيا واقتصاديا وعسكريا 

ويشكل عائقا وخطرا امام اطماعهم وتحطيما لنواياهم ومخططاتهم وسياساتهم .... عليهم 
العربي فلقد اصابهم الدوار والشواش من مجرد التفكير باظهار المشروع  ...المبيتة

فاصبح .... الذي يعتبرونه تهديدا لهم والمنهم وللعالم اجمع كما يقولون .... االسالمي
فكم حاولوا ايقاظ نار الفتنة الطائفية الدينية  ....االسالم في نظرهم ارهابا والعربي متهما 

بسبب مجرد التفكير في الوحدة العربية ...والقبلية والمذهبية واالثنية في المنطقة 
  ...السالميةوا
  

وقد ارادوا منها الهيمنة وبسط .....جربوا نظريات الفوضى في افغانستان وفي العراق 
  !!فماذا انتجت لهم .....النفوذ وصناعة ازالم تابعين لهم ياتمرون بامرهم 
كما ادت .... والثورات والقتل والتدمير....لقد انتجت الفوضى في العراق النعرات الطائفية 

وانتجت نزاعات ....ماعات متطرفة نتيجة الظلم والفساد والقتل والتحريب الى نشوء ج
كما ادت الى التمدد والتوسع  ...داخلية طائفية اثنية بين المسلمين في كل اقطارالمنطقة 

  !!والهيمنة الشيعية في الشرق االوسط من صنعاء الى بغداد الى دمشق الى بيروت
  

مة طريقة حل مثلى للتفاهم مع العلم بالذات وليس األمريكان يدعون بان الفوضى العار
بمعنى ان ) النظام في الفوضى(_ :مستندين الى كالشيه قديم في العلوم يقول ان .... االدب 

وهذا ما عمدوا اليه من اختالقهم  ....الطبيعة تستطيع اعادة ترتيب نفسها من جديد ذاتيا 
الن ....  وبين رؤياهم في نظرية الفوضى ولكن ثمة فرقا كبيرا بينها.... لهذا المصطلح 

  ....الطبيعة تجدد نفسها بنفسها بعد الكارثة ال ان تتسبب فيها 
  

والذي طفا ....ان هذا المصطلح السياسي المركب والماخوذ من ادبيات الماسونية القديمة 
حيث انتشرت فرق الموت والتخريب .... على السطح حديثا بعد الغزو االمريكي للعراق

.... او نظرية الدم االمريكي ...انها فلسفة التدمير الخالق ،وخريطة القتل االمريكي  ....
  …وهي الوجه الحقيقي لمشروع تقسيم الشرق االوسط 

  
ففي إطار الوحدة والتماسك تشكل إسرائيل جسما غريبا تلفظه المنطقة مما يعوق قيامها 

اما في إطار عالم عربي مقسم إلى  ....كقاعدة للمصالح الغربية.... بدورها الوظيفي
أي منطقة مقسمة ..... دويالت إثنية ودينية بحيث تعود المنطقة إلى ما قبل الفتح اإلسالمي

إلى دويلة فرعونية في مصر وأخرى أشورية بابلية في العراق وثالثة آرامية في سوريا 
مدعومة عسكريا من وعلى القمة تقف دولة عبرية متماسكة  ....ورابعة فينيقية في لبنان

  ....الواليات المتحدة في فلسطين
  

المغروسة غرسا في الجسد .... ففي إطار التقسيم تصبح الدولة الصهيونية االستيطانية
فالتقسيم هو في واقع األمر عملية تطبيع للدولة  ....دولة طبيعية بل وقائدة.... العربي

ًبارها جسدا غريبا غرس غرسا باعت.... الصهيونية التي تعاني من شذوذها البنيوي ً ً
لقد جرب العرب قيادة مصر للمنطقة مدة  :وكما قال شمعون بيريز ....بالمنطقة العربية

  ....!!نصف قرن، فليجربوا قيادة إسرائيل إذن
  

وهذه هي الرؤية التي طرحها برنارد لويس منذ السبعينيات وتبناها المحافظون 
  ...ي إطارهاوتدور السياسة األميركية ف....الجدد

  
قال نائب الرئيس األمريكي ديك شيني فقد تحدث أثناء حضوره المنتدى االقتصادي 

ان استراتيجيتنا من أجل الحرية تلزمنا بدعم  :، قائال2004 -1-24العالمي في دافوس في 
 ونحن، الكبيرأولئك الذين يعملون ويضحون من أجل االصالح على امتداد الشرق األوسط 

   أن ينضموا  أوروبا بشكل خاص ءنا وحلفاءنا الديمقراطيين في أي مكان وفيناشد أصدقان
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في … لقد شاهدنا الحركة نحو االصالح في الشرق االوسط الكبير ...الينا في جهدنا هذا
  )....المغرب واألردن ومصر والمملكة العربية السعودية

  
 ان هذا 2004 -2-9قال وزير الخارجية االمريكي كولن بول في .... ومن ناحيته

المشروع يهدف الى الجمع بين مختلف اشكال المساعدات أو التشجيع على تحقيق تقدم 
  ....على طريق االصالحات االجتماعية والسياسية واالنفتاح على اقتصاد السوق

  
وأضاف ان الخطة تهدف الى الجمع بين ما يتم تحقيقه حاليا في هذا المجال وما يمكن ان 

  .....ى كيف يمكن اعطاء طابع مؤسساتي لكل ذلكيتم تحقيقه لنر
  

.... 2004 – 2-24الفضائية األمريكية الناطقة بالعربية في ) الحرة(وفي حديث له مع قناة 
وادعى انها لن تفرض ...حاول باول طمأنة الدول العربية واالسالمية حول المبادرة الجديد

عاون مع األطراف المعنية لتحقيق عليهم بالقوة وسيتم تطبيقها من خالل التنسيق والت
  ....مصلحة الجميع

  
نشر الضابط األمريكي  ) 2006تموز / عدد يوليو (وفي مجلة القوات المسلحة األمريكية 

ال : ( وهي جزء من كتابه الجديد).... حدود الدم(  :مقالة بعنوان) رالف بيترز(السابق 
  ).....تترك القتال أبدا

  
ا متكامال عن الصراعات الشرق أوسطية والتوتر الدائم في وتشكل هذه المقالة تقرير

لخلل كبير في الحدود االعتباطية الحالية ) منطقية(نتيجة ) بيترز( المنطقة ، والتي يعتبرها 
  )......األوروبيون االنتهازيون(التي وضعها حسب تعبيره 

  
وسط مارست بأن المجموعات اإلثنية والدينية في الشرق األ) رالف بيترز(ويعترف 

ولكن البد من إعادة رسم الحدود إلنصاف اإلثنيات ..... االختالط والتعايش والتزاوج 
الموجودة، ويذكر قائمة طويلة بهذه المجموعات من منظور إثني وتصنيف ديني أو 

  .....طائفي
  

أن الحروب المستمرة بين العرب واليهود ليست صراعا على الوجود بل ) بيترز(ويرى 
 على الحدود وأن المنطقة ستظل تعاني من االضطراب ما دامت الحدود هي خالف

يتقدم )  كبير–جديد (لذلك ومن أجل شرق أوسط أمريكي  .....مضطربة وغير نهائية
بخارطة أمريكية جديدة تلغي الحدود القائمة ويعتمد على مبدأ تقسيم الدول الحالية ) بيترز (

ت وتنشأ دول جديدة وتكبر دول صغيرة وتصغر دول فتتحول الدولة الواحدة إلى دويال.... 
وإن .... فهنالك رغبة أمريكية في تعديل قواعد االشتباك على المسرح العالمي....كبيرة

تحت شعار إشغال تلك ... ظلت متمسكة باإلبقاء عليها مشتعلة ومتأججة في المنطقة
 في المنطقة وتموضعها في أو ريثما تعيد أدواتها ......الجبهات إلى أن تتغير المعطيات

ومثل هذا .... متاريسها على ضوء ترتيبات أدوارها الوظيفية في الحقبة األميركية التالية 
وال يرسم في أفقها أي تغييرات ....األمر بالطبع ال يعدل في مناخ االصطفافات الموازية

ائم على األرض بحكم أن االصطدام الق.... عملية يمكن أن تساهم في بلورة معايير إضافية
وفي السياسة وخطوط التماس المفتوحة على طول جبهة المواجهة ال يترك المجال للتردد 

.... وال يبيح االسترخاء والتثاؤب على خطوط النار المتنقلة في كل االتجاهات.....
والمزج بين ... وإن احتملت الخلط بين الممكن والمتاح..... والمتخمة في مصيريتها 

  ....والواقعياالفتراضي 
  

ليس الخطر الجيوسياسي األكبر الذي يتهدد عصرنا هو الصراع بين إسرائيل وإيران 
ًوهو أيضا ليس خطر االضطرابات المزمنة في قوس عدم  .....بشأن االنتشار النووي

حتى أنه .... ًاالستقرار الذي يمتد اآلن من المغرب وصوال إلى سلسلة جبال هندوكوش
  ....حرب الباردة الثانية بين روسيا والغرب بشأن أوكرانياليس خطر اندالع ال

ًولكن أيا منها ليس بجسامة التحدي المتمثل .... إن كل هذه المخاطر حقيقية بطبيعة الحال
ولهذا السبب، كان من المثير للقلق  .....في الحفاظ على الطابع السلمي لصعود الصين

  انيين والصينيين وهم يشبهون العالقة الثنائية بينالشديد أن نسمع المسؤولين والمحللين الياب

 بلديهما بالحال التي آلت إليها العالقة الثنائية بين بريطانيا وألمانيا عشية 
  ....الحرب العالمية األولى

  
إن الخالفات بين الصين والعديد من جيرانها حول الجزر المتنازع عليها 

ليست سوى غيض من ) ابانًبدءا بالنزاع مع الي(والمطالبات البحرية 
  .....فيض

  
فإنها سوف تعتمد بشكل .... فمع تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى

وغير ذلك .... متزايد على طرق الشحن الدولية في جلب وارداتها من الطاقة
ًوهذا يعني ضمنا الحاجة إلى إنشاء قوة بحرية  .....من المدخالت والسلع

لعميقة لضمان منع إمكانية خنق اقتصاد الصين قادرة على العمل في المياه ا
  ....بسبب حصار بحري

  
قد يراه جيران الصين والواليات .... لكن ما تعتبره الصين حتمية دفاعية

وما قد يبدو كحتمية دفاعية في نظر  .....ًالمتحدة عدوانا ونزعة توسعية
سكرية في بناء المزيد من القدرة الع-الواليات المتحدة وحلفائها في آسيا 

  ..... قد تراه الصين محاولة عدوانية الحتوائها-المنطقة إلدارة صعود الصين
  

ًتاريخيا، كان الصراع العسكري ينشأ دوما كلما ظهرت قوة جديدة وواجهت 
فقد أدى العجز عن استيعاب صعود ألمانيا إلى حربين عالميتين . قوة قائمة

ليابان وقوة أخرى مطلة على وكانت المواجهة بين ا ....في القرن العشرين
ً سببا في جلب الحرب العالمية الثانية إلى -الواليات المتحدة-المحيط الهادئ 

  ....آسيا
  

فليس من المحتم _ :ال توجد قوانين صارمة تحكم التاريخ.... بطبيعة الحال
ولعل بعض العوامل مثل  ....أن تكرر الصين ومحاوروها أحداث الماضي

.... ر والدبلوماسية كفيلة بنزع فتيل التوترات المتصاعدةالتجارة واالستثما
  ولكن هل تفعل ذلك حقا؟

  
حيث يضيف ما يثير الدهشة حول الحرب .... نعود إلى تصريحات كيسنجر

ستمهد إسرائيل للحرب العالمية الثالثة بشن حرب : ويقول ... العالمية الثالثة 
مير إيران التي هي هدف واسعة مدمرة لقتل أكبر عدد ممكن من العرب وتد

ال ألنها تدعم العرب لكن ألنها تنافس إسرائيل في الخليج  ....إسرائيلي
  ....العربي خاصة الذي هو بؤرة الثراء اإلستراتيجي 

  
على أن التعليمات قد صدرت الحتالل سبع ) كيسنجر(وفي هذا الصدد يصر 

 االحتالل قد إن لم يكن-يعني في العالم العربي(دول شرق أوسطية نفطية 
-على ضوء دراسات مقدمة من مراكز الدراسات الجيو) ًوقع فعال

إستراتيجية األمريكية ألن التحكم بالنفط والدوالرات اإلستراتيجية هو تحكم 
  ....بالدول والتحكم بالغذاء هو الوسيلة للسيطرة على الشعوب

  
اد للحرب وتأمر الجيش لإلعد.... وفي المقابل فإن الصين تنضم إلى روسيا

حيث أخطرت وزارة الدفاع الروسية رئيس الوزراء .... العالمية الثالثة 
ميدفيديف بأن الرئيس الصيني جين تاو وافق مبدئيا على أن السبيل الوحيد 
لوقف العدوان الغربي بقيادة الواليات المتحدة لن يكون إال من خالل التدخل 

مره لقواته البحرية لتستعد وبأنه أصدر أوا... العسكري المباشر والفوري 
  ...للحرب

  
وقد حذر األدميرال الصيني والمعلق العسكري البارز تشاو تشونغ تشانغ 
بأن الصين لن تتردد في حماية إيران حتى لو أدى ذلك لخوض حرب 

  .....عالمية ثالثة 



 

    
17 – The Writer | Issue No.7 :: December 2017 

  

كما صرح الجنرال الروسي نيكوالي ماكاروف بأنه ال يستبعد النزاعات 
 واإلقليمية والتي ستتحول إلى حرب واسعة النطاق بما في المسلحة المحلية

باإلضافة إلى أدلة تكشف عن توصل  .....ذلك استخدام األسلحة النووية 
فريق من العلماء بقيادة رون فوشير من مركز إيراسموس الطبي في هولندا 
إلى تخليق ساللة جدية من أنفلونزا الطيور الجيل الخامس قادر على االنتقال 

مما سيجعل منه ....ين البشر بسهولة وقادر على االنتشار بسهولة كبيرةب
ما يعني أن أمريكا ستستخدم الفايروس ... القاتل األشد فتكا للجنس البشري

وبأنها على األرجح ستقوم بإيصال الفايروس عن طريق .... للمهاجمة
ء طائراتها بغير طيار والتي تستخدمها المخابرات األمريكية ضد أعدا

   .....أمريكا المستقبليين 
وهذا االستنتاج المخيف جاء بناء على فحص محللي االستخبارات الروسية 

 م 7/12/2011لطائرة بغير طيار التي أسقطت فوق األراضي اإليرانية في 
حيث تم اكتشاف جهاز ملحق بالطائرة مجهز بنظام توزيع هوائي دقيق .... 

  ....متطور
  

بيولوجية تستخدم للقضاء على أو تحجيم مجموعة األسلحة الكيماوية وال
  ....معينة من البشر حيث تتميز بتأثيرها على الكائنات الحية فقط دون غيرها

ًواستخدام هذا النواع من األسلحة ليس مقتصرا على الحروب الحديثة كما 
  ....هو شائع، بل إن استخدامها يمتد آلالف السنين وبوسائل غريبة جدًا

  
 قبل الميالد تم استخدام أبخرة سامة تسبب االرتخاء 2000عام في حوالي 

ًوظهر ذلك مدونا من خالل ملحمتي رامايانا .... والنعاس والتثاؤب
  ....وماهابهاراتا

  
  :الحرب البيلوبونيسية

 قبل الميالد بسبب 403 قبل الميالد و431وهي حرب نشبت بين عام 
  ....ى حلفاء إسبرطةالتوسعات االستعمارية ألثينا على حساب إحد

ًتحوي مؤلفات المؤرخ توسيديس وصفا الستخدام نوع من الغازات المسببة 
  ....للغازات وآثاره

  
  :اإلنجليز واإلسبان

في أواخر القرن الخامس عشر وخالل استعمار اإلنجليز واإلسبان 
لألمريكتين، كانوا يقدمون لقبائل الهنود الحمر بطاطين كنوع من 

ت هذه البطاطين ملوثة بفيروسات الجدري في محاولة للقضاء وكان....الهدايا
  ...على أفراد هذه القبائل

  
  :الروس

في القرن الثامن عشر كان الروس يقومون بإلقاء جثث الموتى المصابة 
بالطاعون من فوق أسوار مدن آسيا الوسطى اإلسالمية إلرغامها على 

  .االستسالم
  

  :التتار
ًلعالم وخصوصا في القرن الثامن عشر خالل فترة اجتياح التتار ل

كان التتار يلقون بالفئران الميتة نتيجة للطاعون من فوق أسوار ... الميالدي
المدن التي يحاصرونها بهدف نشر وباء الطاعون وإرغام أهلها على 

  ...االستسالم
  

  :نابليون
كان .... في أغلب الحروب التي خاضها القائد الفرنسي نابليون بونابرت

وم بإلقاء الحيوانات الميتة نتيجة مرض الطاعون أو مرض الجمرة الخبيثة يق
  .في مياه الشرب بهدف القضاء على أعدائه

  _:الحرب العالمية األولى
قامت بريطانيا بوضع بكتيريا الكوليرا في مياه الشرب اإليطالية بسبب تحالف اإليطاليين 

  . ...مع األلمان ضد بريطانيا
إلقاء ألمانيا لقنابل بيولوجية محملة بالطاعون فوق العاصمة وجاء ذلك كرد على 

  .البريطانية لندن
  
  

  :اليابان
م، قامت بإلقاء البراغيث 1931في حرب اليابان ضد كل من الصين ومنشوريا عام 

الحاملة لجراثيم الطاعون والكوليرا من الطائرات ومعها حبوب القمح التي تقبل عليها 
  .ر الوباء مما تسبب في موت اآلالف من الجنود والمدنيينالفئران وتساعد على نش

  
  :فيتنام

استخدمت الواليات المتحدة في حربها بفيتنام أسلوب الحرب البيولوجية قابل استخدام 
  ....لرماح ملوثة بالجراثيم ضد الجنود األمريكان” فيت كونج“قوات 

  
  

سات الفتاكة لتدمير أعداءها ومن المهم مالحظة أن القوى الغربية قد استخدمت الفايرو
 حينما 1918واإلطاحة بالنظام العالمي األول وقد تم استخدامه قبل أقل من قرن في عام 

% 3 مليون شخص أي ما يمثل 500أطلقت فايروس األنفلونزا االسبانية والتي أدت لمقتل 
  من مجموع سكان العالم في ذلك الحين

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .. القدس لنا 
 أحالم اليقظة

  
ل سراقه فهو يعيش الشعب العراقي شعب مضحك بقد ما ضحك عليه لعشرات السنين من قب

في اسوأ الظروف وال يهز وال ينش ومتحمل وساكت عن كل ما يدور في حياته من سوء 
للخدمات بكل انواعها باالضافه الى سرقات المال العام وغيرها من انواع الفساد بحيث اعجز 
عن ذكرها جميعا لكثرتها ولكنه استفز وانتفض وشجب واستنكر من تصريحات ترامب حول 

  .القدس
  

 لقد اثبت اليوم العرب جميعا بانهم شعوب مخدره وقد استفاقت بوخزة صغيره في عضلتها 
الخلفية وستعود للنوم مجددا فهي قد نامت لما يقارب الستون عاما واستفاقت االن وستعود 
للنوم مجددا لمائة عام اخرى وبعد كل هذا اتحدى نعم اتحدى جميع العرب المحيطون 

  ....عوا تقديم جندي ولو لمسافة متر واحد عبر الحدود باتجاه اسرائيل باسرائيل لو استطا
  

ولدنا .... اننا شعوب تحب الضجيج وبعده السكون لقرون 
ونحن نسمع القدس لنا وسنموت وال زلنا نسمع القدس لنا 
تبا لكم ايها العرب وتبا لنفاقكم فقد يضن البعض اني 

رائيل لتشويه مؤيدا لقرار ترامب او اني اتضامن مع اس
صورة العرب هنا اقف القول له بانك مخطئ فما كتبته 
هنا ما هو اال جرعة بوخزة ثانية من قبلي اليك ولكنها 

 !!!باالتجاه الثاني من العضلة لتشعر بالنشوه 
 

  
  رافد زوين

 العراق
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لقد اخترنا عن سابق تصور وتصميم التظاهر باتجاه سفارة الواليات المتحدة االميركية، 
لنقول للعالم اجمع ان الواليات المتحدة االميركية هي رأس اإلرهاب العالمي الذي يجب 
ّمقاومته، أنها عدوة فلسطين وقضيتها، هي عدوة كل الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر  ّ

مز انها الراعي األول للكيان الصهيوني وان سفارتها في بيروت هي ر. من الظلم والتبعية
  .العدوان والغطرسة االمبريالية

  
اخترنا التظاهر واالعتصام امام سفارتها لنطلقها بأعلى صوتنا ادانة عارمة للقرار 

  ان الصهيوني،العدواني، الذي اتخذه الرئيس األميركي ترامب معترفا بالقدس عاصمة للكي
نطلقها صرخة مدوية من قلب لبنان المقاوم الى كل الشعوب العربية وشعوب العالم اجمع 
بان ال تتركوا الشعب الفلسطيني وحده في المعركة بل قفوا الى جانبه ادعموه بكل ما لديكم 
من إمكانيات وطاقات بالدعوة الطالق التحركات الفورية أمام السفارات والمصالح 

انتصارا للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية : كية في كل مكاناألمير
  .على كامل التراب الفلسطيني، وانتصارا لحق العودة وتقرير المصير ووحدة األرض

  
وهي تظاهرة لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني وتوجيه تحية االجالل واالكبار لشهدائه 

زة وفي كل قرية  في شوارع وأحياء الضفة الغربية وغوجرحاه المنتفضين ضد االحتالل
  .ومدينة في الداخل

  
إنه قرار . إن القرار العدواني للرئيس األميركي يتجاوز من حيث خطورته وعد بلفور

تصفية القضية الفلسطينية وتكريس يهودية الدولة واالمعان في إخضاع الشعب الفلسطيني 
 يعد على الكرة األرضية من احتالل اال االحتالل لموجات جديدة من التهجير، في زمن لم

  .الصهيوني لفلسطين
  

إن هذا القرار ما كان ليصدر لوال تواطؤ األنظمة العربية 
الرجعية مع إسرائيل، وفي مقدمها السعودية التي عرضت 
بشخص ولي عهدها دمحم بن سلمان على رئيس السلطة 

 أبو ديس بديال الفلسطينية التخلي عن القدس والقبول ببلدة
إن ملوك وأمراء هذه األنظمة الرجعية هم بالذات الذين . عنها

فتحوا أبواب بلدانهم للقواعد العسكرية االميركية ولمكاتب 
ّتمثيل المصالح االسرائيلية، وهم الذين بددوا ثروات شعوبهم 
في أسواق البورصات العالمية واإلنفاق غير المجدي على 

خصية وعلى صفقات السالح ّمصالحهم وملذاتهم الش
المشبوهة وشراء ذمم قيادات النظام الرسمي العربي الراهن، 
وهم هم أيضا من أنفق عشرات المليارات من الدوالرات 
بهدف تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا، خدمة للمصالح 

  .االمبريالية والكيان الصهيوني 

ي بالنفس، ألنها تعني امرين وبالنسبة الينا كلبنانيين، تسقط هنا سياسة النأ
أولهما، السكوت على الخيانة وطمس حقيقتها ومساواة الخائن : أساسيين

والعميل بالمقاوم؛ وثانيهما، تكريس المصالح الطبقية ألطراف التحالف 
السلطوي الحاكم، وترسيخ النظام السياسي الطائفي، نظام المحاصصة 

  .والفساد والتبعية
  

، هي التي تعمل على توطين الفلسطينيين في لبنان إن اإلدارة األميركية
لذلك نطالب الدولة اللبنانية وسائر الدول العربية األخرى . وإلغاء حق العودة

بوقف كل برامج التعاون مع الواليات المتحدة األميركية وطرد سفراء 
الواليات المتحدة لديها، وإغالق القواعد العسكرية األميركية على أراضيها، 

غاء كل االتفاقيات مع العدو اإلسرائيلي واقفال سفاراته في مصر وإل
  .واألردن وكل المكاتب اإلسرائيلية المعتمدة في دول التطبيع العربي معه

  
وها هم يخرجون من اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب ببيان تغطية 
أنظمة الخيانة، فالى حكام هذه االنظمة نقول، تعلموا من دروس الماضي 

فلن يكون مصيركم ومصير انظمتكم افضل من مصير من سبقكم : القريب 
  .1948ممن تآمروا وتواطؤا على انشاء الكيان الصهيوني عام 

  
في هذه التظاهرة نؤكد على راهنية المقاومة العربية الشاملة وعدم االكتفاء 
ببيانات االستنكار والشجب، نطلقها مقاومة عربية شاملة نستخدم فيها كل 

شكال المقاومة في السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة والمقاومة أ
 والخيانة  الصهيوني وألنظمة االستسالم–المسلحة للتحالف األميركي 

  .العربية المتحالفة معه
  

ّعليه، ينبغي على القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية العربية تحمل 
. مة العربية الشاملة بالقول والممارسةالمسؤولية التاريخية وحمل راية المقاو

ّوهذا ما ينطبق أيضا على حركات المقاومة الفلسطينية التي يجب أن توحد 
صفوفها حول خيار المقاومة ، تجسيدا لحق العودة وتقرير المصير وبناء 
الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، 

وهام حول اتفاق أوسلو وانكشفت مشاريع الواليات المتحدة ّبعدما تبخرت اال
الذي كانت تعمل على فرضه على " الشرق األوسط الجديد"لصياغة معالم 

  .المنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  حنا غريب

  لبنان

  قرار تصفية 
  القضية

  الفلسطينية
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  هناك مثل شائع لدى العرب وربما لدى دول أخرى يقول، بأن مجنونا قد
. لى مائة حكيم الستعادتهفي البئر، واحتاج األمر ا) ربما ثمينا(ألقى حجرا 

عفوا أقصد الرئيس ترامب، قد رمى حجرا في ...وها هو المجنون ترامب
البئر، فأي عدد من حكماء أميركا والعالم، سيحتاج األمر لوضع حد 

  .لتفاعالته
  

فالقرار المتسرع الذي وقع عليه ترامب، أسقط العديد من احتماالت الحلول 
ى صعيد القضية الفلسطينية فحسب، بل السياسية لقضايا مطروحة، ال عل

  :ويمكن تلخصيها بما يلي. أيضا على صعيد قضايا أخرى
يعدها بالتعاون " كوشنر"أسقط مشروع صفقة القرن التي كان صهره ) 1

مع األمير دمحم بن سلمان، والذي قيل بأن األمير دمحم لدى استقباله للرئيس 
لمشروع القادم، واال محمود عباس، مارس ضغوطا عليه بوجوب قبول ا

أي محمود (نفضت السعودية يديها من القضية الفلسطينية، وسعت لعزله 
عن موقع الرئاسة، وهي ضغوط رافقها في المقابل، وعود بمبالغ ) عباس

باهظة ألبو مازن شخصيا اذا وافق على المشروع، أي على صفقة القرن 
بشرقها ( كامل القدس الذي يقضي كما تردد، بأن يتقبل الفلسطينيون بتكريس

أبو "عاصمة السرائيل، مقابل االعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها ) وغربها
عوضا عن القدس الشرقية، اضافة الى وعود اضافية ربما تضمنت " ديس

، المقامة على )وليس كلها(تفكيك بعض المستعمرات أو المستوطنات 
  .نزوعة السالحأراضي الضفة الغربية، والتي ستصبح دولة فلسطين الم

  
، والثاني الموقع عام 1993أسقط اتفاقية اوسلو بشقيها األول الموقع عام ) 2

، واللذان يفرضان على السلطة الوطنية الفلسطينية، التنسيق األمني 1995
مع اسرائيل بغية حمايتها من عمليات فدائية، ومن أية أعمال عنف من 

السرائيلي على أألراضي الفلسطينيين الغاضبين والرافضين للتواجد ا
فلن تجروء السلطة الفلسطينية بعد اآلن، على اجراء أي تنسيق . الفلسطينية

أمني مع السلطات االسرائيلية، مما سيؤدي الى تصاعد أعمال العنف 
الفلسطيني، والتي عاد مناضلوها يطالبون اآلن بفلسطين من النهر الى 

ة الفلسطينية على اثنين وعشرين البحر، عندما كانت تتقبل سابقا فكرة الدول
بالمائة فقط من أراضي فلسطين، أي أقل من نصف المساحة التي خصصه 

، حيث كان يقضي 1947للدولة الفلسطينية قرار التقسيم الذي صدر عام 
فقد رضوا سابقا بالغلب . بمنحها ثمانية وأربعين بالمائة من أراضي فلسطين

  .لم يرض بهم) جشع االسرائيليأو ال(لكن الغلب ) كما يقول المثل(
  
، 1995الغاء اتفاقية أوسلو قد يتبعه الغاء اتفاق وادي عربة الموقع عام ) 3

والذي جرى التوقيع عليه استنادا لكون اتفاق أوسلو بشقه الثاني الموقع عام 
ويعكف حاليا عدد من النواب . ، قد أنهى الصراع العربي االسرائيلي1995

، على صياغة مشروع )كما تقول قناة رؤيا األردنية (في البرلمان األردني
قرار يحظى بمباركة نسبة عالية من النواب في البرلمان األردني، يسعى 

وكانت قناة بي بي سي قد ذكرت في أحد نشراتها . اللغاء اتفاق وادي عربة
أن العديد من نواب البرلمان األردني، قد طالبوا بالغاء اتفاق وادي عربة 

وتأتي تلك الخطوات في .  قرار ترامب التنفيذي الخاص بالقدسردا على
ظروف من حالة التوتر السياسي بين األردن واسرائيل، اثر قيام أحد 
العاملين في السفارة االسرائيلة في األردن قبل يضعة شهور، بقتل أردنيين 
بدم بارد، مما استدعى أن يطالب اآلردن بسحب سفيرته ومحاكمة القاتل، 

  .يرفض حتى اآلن عودة السفيرة الى عمانوأن 
  
أنهى دور الواليات المتحدة كوسيط في القضية الفلسطينية، اذ باتت تعتبر ) 4

اذ وعدها ترامب بالقدس . طرفا منحازا السرائيل... اآلن طرفا في النزاع
الشرقية باعتبارها جزءا من القدس، وذلك عندما لم يحدد أن المقصود 

   بالقدس الغربية فحسب كعاصمة السرائيل، وبالتاليبالقرار، االعتراف

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تماما .. يكون قد وعد اسرائيل بالقدس الشرقية، عندما لم يكن يملك حق اطالق وعد كهذا
كما لم يكن من حق بلفور من قبله، أن يعد اليهود باقامة وطن قومي لهم على أراضي 

ذلك أن القدس . ممن ال يملك حق التعهد به)  ترامبوعد بلفور ووعد(فلسطين، فكان وعد 
، مكرسة ارضا محتلة من قبل اسرائيل، 242الشرقية باعتراف دولي ومن ضمنه القرار 

  .فهذا هو وضعها القانوني على الصعيد الدولي. وليست جزءا من القدس الغربية
  
حفيين، توقيعه األسلوب المبتهج الذي عرض فيه ترامب أمام عيون الكاميرات والص) 5

فقد . على األمر التنفيذي، زاد من حدة الغضب لدى العرب وخصوصا الفلسطينيين منهم
أكدت عالمات االبتهاج هذه، المبالغ فيها والبادية على وجهه، مدى انحيازه السرائيل، 
ومدى تأثره بصهره كوشنر الذي وصفه أحد المعلقين، كما ورد في فيديو وصلني، بأنه 

وهذا االبتهاج المبالغ فيه، أحرق أوراقا أساسية كانت .  منزل في اسرائيلمستوطن وله
قادرة على التأثير ربما ايجابا على الحل الشامل لقضية الشرق األوسط المركزية، أي 

  .القضية الفلسطينية
  
ناقض الرئيس األميركي نفسه عندما قال بأنه يوقع ذاك القرار استجابة لرغبة ) 6

، ليس مجرد االعتراف بالقدس 1995كي الذي أقر بمجلسيه عام الكونجرس األمير
عاصمة ) فال يجوز أن تبقى مجزأة(عاصمة السرائيل، بل االعتراف بالقدس الموحدة، 

  ...لها، كما قال نص القرار الصادر عن الكونجرس
  

وقد ناقض ترامب نفسه مرتين، مرة عندما قام في محاولة منه للتخفيف من حدة اآلثار 
متوقعة نتيجة قراره ذاك، باطالقه بارقة أمل للفلسطينين حول امكانية التفاوض مستقبال ال

وهو وعد يعلم في قرارة نفسه بأنه وعد كاذب، نظرا لكون (على الحدود النهائية للمدينة، 
المفاوض االسرائيلي كان دائما في غاية التشدد لدى مناقشة مسألة القدس، وبالتالي 

)...  وتعنتا بعد االعتراف األميركي بها، بجزئيها، عاصمة السرائيلسيصبح أكثر تشددا
محاوال أن يبدو وكأنه يتحدى الكونجرس، رغم انصياعه الظاهر له، بتركه قضية احتمال 
التفاوض على الحدود النهائية للمدينة، قضية محتملة بل ممكنة، خالفا لقرار الكونجرس 

  .مة السرائيلالملزم باالعتراف بالقدس الموحدة عاص
  

لكنه لو كان صادقا بتجروئه على مخالفة الجزء الملزم في 
قرار الكونجرس بابقاء القدس موحدة بطرحه بارقة أمل 

أن يخالف ) لو كان صادقا(التفاوض تلك، كان بوسعه أيضا 
  أو يتمهل على األقل في االنصياع لقرار الكونجرس بمجمله، 

الطروحات اليت 
  أسقطها ترامب

  باعترافه بالقدس
 عاصمة السرائيل

  
  ميشال حنا الحاج

 لبنان
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ائيل، تماما كما فعل اسالفه الرؤساء الثالثة الذين ويؤجل االعتراف بالقدس عاصمة السر
قبعوا على مقعد الرئاسة ألربع وعشرين عاما طويلة، دون أن يجروء أي منهم على توقيع 

  أمر تنفيذي كهذا، ادراكا منهم لخطورة التطورات المرتقبة 
ة بل وكان بوسعه أيضا، أن يقصر اعترافه على القدس الغربية فحسب عاصم. نتيجة له

أي ...السرائيل، ملتزما التزاما واضحا بجزء من قرار الكونجرس دون الجزء اآلخر
وكان في عدم قصره .  للتفاوض بالقدس الموحدة، تاركا امكانية توحيد جزئي القدس

مع امكانية التفاوض على الجزء (االعتراف بالقدس الغربية فحسب عاصمة السرائيل، 
 عن تخبط واضح في قراره ذاك، وما تاله من تعليق يناقض نفسه أو يكشف) الثاني منها

  .استدراكي عليه
  

فهي قد تمتد . هذا األمر التنفيذي المتعجل، لن تقتصر آثاره على القضية الفلسطينية) 7
، المشروع السعودي والذي بات )حين تهدأ العاصفة كما يتوقعون(لتحبط ولو الى حين 

ي التمهيد للشروع بحرب ضد ايران بتعاون مع يتصدره األمير دمحم بن سلمان، الراغب ف
  .اسرائيل والواليات المتحدة، والتي لكل من اطرافها الثالثة، أسبابه في المشاركة فيها

  
. فاسرائيل تريد تدمير السالح الصاروخي االيراني، باعتبار أن اسرئيل هي المستهدفة به

ت راضية عن االتفاق النووي الذي والواليات المتحدة التي بات يرأسها دونالد ترامب، ليس
  وقعه اوباما معها، بل وليست راضية عن ايران وعن تطوير

ولكون ترامب عاجز عن الغاء .  سالحها الصاروخي باعتباره مهددا لحليفتها اسرائيل
االتفاق النويي الخاص بايران لكونه قد أقر في مجلس األمن، ولكون الدول الموقعة عليه 

، بأن ايران ملتزمة )باستثناء أميركا الرئيس ترامب(تعترف ) د واحدأي دول خمسة زائ(
بحرفيته، بات الرئيس ترامب عاجزا عن نقض ذاك االتفاق، مما يدفعه أكثر فأكثر، 

  .لالتجاه نحو الحرب ضد ايران بغية تحجيمها واالنتقام منها
  

ات المسؤولين أما السعودية، فان كراهيتها اليران معروفة وواضحة، وتنم كل تصريح
فيها عن كراهيتهم لها لعدة أسباب، أحدها كونها تنازع السعودية على قيادة منطقة الشرق 

الشيعي ) الوهابي(األوسط والعالم االسالمي، وثانيها تأثرا بما يوصف بالخالف السني 
غير المبرر، والذي تتخذه السعودية كغطاء تصبغه على خالفها مع ايران، مدعية أن مرده 

خالت ايرانية في شؤون دول المنطقة وخصوصا في سوريا وفي الجارة اليمن، وذلك تد
األمر ...لألعداء من اليمنيين الحوثيين) كما يقول السعوديون(بتقديمها الدعم التسليحي 

  .الذي تعتبره سببا ثالثا يستوجب تلك الحرب
  

تبارها المصدر فهذا من جانبها يستدعي توسيع حرب اليمن لتشمل محاربة ايران باع
لالضطراب الذي تواجهه السعودية، مع رغبة تشكل سببا رابعا مرده طموح خاص لدى 

نصر يتوقع أن يحوله الى قائد ...األمير دمحم بن سلمان، لتحقيق نصر عسكري على ايران
جديد للعرب، لكنه ناصري يبتعد عن المفهوم العروبي، ويتسم بوشاح اسالمي ) ناصري(

  .نةطائفي اسمه الس
  

وقد مهد األمير دمحم بن سلمان طويال لتحقيق حلمه بالنصر وذلك بعدة خطوات ملموسة، 
وكأن كونهم من (أولها فتوى أصدرها أحد المشايخ الوهابيين تفيد بأن اليهود من الموحدين 

. ولكونهم من المتوحدين، ال يتوجب قتالهم). الموحدين لم يكن معروفا منذ أجيال طويلة
واستدرج . كريس موقع على تويتر شعاره القول بأن الرياض أهم من القدسوثانيها بت

والحقه بخطوة أخرى تضمنت اعتقال . الموقع مئات الرسائل السعودية المؤيدة لهذا التوجه
 من األمراء وكبار أثريائها بذريعة مكافحة الفساد، عندما كان الهدف الحقيقي كما 208

ى، هو الضغط عليهم للتبرع أو للتنازل عن أجزاء من تبين تدريجيا، اضافة ألسباب أخر
  .أموالهم وممتلكلتهم تقدر بمليارات الدوالرات، لتمويل الحرب القادمة ضد ايران

  
من أبرز المآزق التي قاد اليها قرار ترامب الخاص بالقدس، اثارة الشكوك حول مبدأ  ) 8

كة بالنزاعات القائمة في المنطقة، عن المشار...سياسي هام هو مبدأ النأي بالنفس اللبناني
وهو المبدأ الذي اعتمده اللبنانيون كأساس متفق عليه بين كل األطراف السياسية اللبنانية، 

  لكن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب. كأساس لعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته

 في مدن  بما أثاره من مشاعر وطنية، وما قاد اليه من مظاهرات احتجاجية
العالم العربي بما فيها بيروت، قد طرح حاجة لتحديد مفهوم النأي بالنفس 

  .عن المشاركة في النزاعات القائمة في المنطقة
  

بالنزاعات ) مشاركة حزب هللا اللبناني(فهل هو نأي بالنفس عن المشاركة 
السعودية االيرانية المتفاعلة في بعض المواقع العربية وخصوصا في سوريا 

. واليمن، أم يمتد ليشمل أيضا النأي بالنفس عن النزاع العربي االسرائيلي
فبعد مظاهرة عارمة الهبة جرت يوم األحد قرب السفارة األميركية قرب 
بيروت، سارع حزب الكتائب اللبناني للتذكير بمبدأ النأي بالنفس المفترض، 

ظاهرات تتناقض حسب اتفاق األطراف السياسية المختلفة، ملوحا بأن تلك الت
  .معه

  
النزاع ...وقد استدعى األمر لقيام البعض بالتذكير بالفارق بين األمرين

. السعودي االيراني، والنزاع العربي االسرائيلي حول القضية الفلسطينية
فالنزاع األول هو نزاع تباركه أو تشارك فيه مع بعض التحفظات، دول 

رغم (  تباركه كل الدول العربية أما الثاني فهو نزاع. عربية محدودة العدد
تراجعات ظهرت مؤخرا تنم خفية وباستحياء من قبل دول عربية محدودة 

، خالفا للنزاع العربي االسرائيلي الذي يمثل القضية المركزية في كل )العدد
كما أنه نزاع تتبناه الجامعة العربية التي تضم . النزاعات القائمة في المنطقة

ويجري العمل .  من الدول العربية االثنين والعشرينلبنان ضمن من تضمهم
حاليا في لبنان على تجنب الخالف حول تفسير المقصود بمفهوم النأي 
بالنفس، كي ال يؤدي الخالف اللبناني اللبناني على تفسيره، الى انشقاق آخر 

  .واسع في الصف اللبناني
  

 ستؤثر على قضايا هذا وقد تكشف األيام القادمة مزيدا من المتغيرات التي
أساسية أخرى في المنطقة، وكلها متغيرات ال تصب في المصلحة 

ولعل أهمها قد يكون التخلي عن االعتماد الكلي على الواليات . األميركية
كما (المتحدة، فتشرع بعض الدول العربية في وضع بيضها في سلة أخرى 

و فرنسا في حد ، ربما تكون من بينها سلتي الروس والصين، أ)يقول المثل
  .أدنى

  
ألم أقل بأن مجنونا قد رمى حجرا في البئر، ويسعى اآلن كل حكماء أميركا 

  .هذه المرة، بعد فوات األوان...ولكن ربما...الستعادته
---  

  . واشنطن–عضو في مركز الحوار العربي األميركي الكاتب 
  . برلين–مستشار في المركز العربي األوروبي لمكافحة االرهاب 
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  يتبادر في ذهني هذا الموضوع منذ مدة طويلة ولم أجد وقتا أفضل ألكتب
خاطرة عنه اكثر من االن بسبب الضجة القائمة حول مؤتمر الشباب العالمي 
الذي انعقد في روسيا وانسحاب بعض الوفود العربية بسبب وجود تمثيل 

  .السرائيل فيه
  
طينيين سواء كانوا من عصبة النمري أو من الحظوا هنا لماذا هؤالء الفلس(

بقايا العروبية في راكاح يشتركون كلهم في اجاللهم وتأليههم لستالين، كون 
هؤالء السادة مثل سيدهم ستالين يتسمون بالمطلق بعداء ذاتي 

حسن نظام في لحظة غضب هستيري عقب مقالي عن  "-) اليهودية/للسامية
  .السوفيتيانهيار االتحاد 

  
ت بحظر الواد الفلسطيني ارام محاميد النه مطبع صهيوني من الشيوعي قم(

  المصريين" الرفاق" أحد -) االسرائيلي
  

بالرغم من أن االقتباسين السابقين يتطرقان لي انا فقط سأستسمح العذر من 
رفاقي أن اتكلم بصيغة الجمع والتعميم، ان لم تخني ذاكرتي فقد قال اميل 

عرب صهينوه والصهاينة اتهموه بكراهية اليهود حبيبي ذات مرة أن ال
والعداء للسامية، وكما اؤمن أنا فإن التاريخ يكرر نفسه مرتين في المرة 
االولى كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة وأنا ال أعلم هل نحن في االولى أو 

  الثانية ولكنني أعلم أننا في مهزلة
  

البلدان العربية أن الحزب في " الشيوعيين"يرى كثير من اليساريين و
الشيوعي االسرائيلي عبارة عن مجموعة من الصهاينة وأحد هؤالء هو 
الثرثار هشام غصيب وفيما يرى البعض االخر كحسن نظام في الحزب 

وهذه النظرة تنتقل الى الداخل ايضا " بقايا العروبة"الشيوعي االسرائيلي 
  ؟"بقايا العروبة"أم " ةصهاين"وبنفس األسلوب، فما هو الصواب هل نحن 

  
، )أو احاول أن أكون كذلك(عن نفسي أكتفي بالقول بأنني ماركسي لينيني

ولكنني وفي محاولتي ألن أكون ماركسيا حقيقيا يجب ان ال أتحدث بصيغة 
َمع أنني لست راضيا عن ما ال اليه (المفرد لذلك سأتحدث عن الحزب 

  )وضع الحزب في أيامنا
  

ًحزبا قوميا وليس حزبا صهيونيا بل حزب مناهض الحزب الشيوعي ليس  ً ً
للعنصرية القومية الشوفينية بكافة أشكالها وتجلياتها، لعب الحزب دورا 
حاسما في نضال األقلية العربية التي بقيت في وطنها بعد النكبة وكان رأس 
الحربة في كافة نضاالتها، رفع الحزب الشيوعي طيلة تلك المدة شعارات 

" بقايا العروبة"وال لومة " صهيوني"حة ولم يخشى لومة واضحة وصري
الشراكة العربية "من أبرز تلك الشعارات التي ما زالت ترفع الى اليوم هو 

الصهيونية والرجعية العربية "والعداء للثالوث الدنس " اليهودية
  وعدة شعارات اخرى" واالمبريالية

  
وصا الشيوعيين ان عدم فهم وضع العرب مواطني دولة اسرائيل وخص

بالمناسبة " (بقايا العروبة"و" صهاينة"منهم هو ما يؤدي الى تصنيفهم الى 
، المواطن العربي في دولة اسرائيل يجد نفسه )أعجبني للغاية هذا المصطلح

ً كونه مواطنا في بين فكي كماشة المحافظة على الهوية من جهه وحقيقة
دولة قد ال تعجبه أو ال يعترف بها ولكنه في جميع الحاالت ال يستطيع نفي 
حقيقة كونه مواطنا في هذه الدولة واالمتحان األصعب يكون للشيوعي داخل 
اسرائيل اكان عربيا أم يهوديا فالشيوعي بالضرورة عليه أن يجد طرحا 

َف ضد الفلسطيني المضطهد وفي ًواضحا للمسألة القومية بحيث يتجنب أن يق َ ُ
ذات الوقت ال ينزلق نحو مستنقع القومجية ويصبح كما البعثيين والناصريين 

  ."بقايا العروبة"واضرابهم من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًمنذ قيام اسرائيل حتى وفاة توفيق زياد نجح الحزب في هذا االمتحان الصعب للغاية نظريا 
 الرفاق بوجه الحاكم العسكري وجعلوه عبرة وتم اعتقال  انتفض56ًوعمليا، في ايار 

 قاد فارس يوم األرض توفيق زياد انتفاضة 1976العشرات من الرفاق في حينها وفي عام 
الجماهير العربية في وجه السلطات االسرائيلية ويدا بيد تم منع مصادرة األراضي وفي 

يهودي وهو لم يكن /اق عربي الذي أخذ شكل انشق1965حتى بعد انشقاق .ذات الوقت 
كذلك اال أن الحزب لم يتخلى عن مبادئه بشأن السالم والشراكة العربية اليهودية بالرغم 

  "اليهودي"من تقصيره في الشارع االسرائيلي 
  

وسأتطرق قليال لمؤتمر الشباب العالمي الذي كان في روسيا، فهناك بعض الحمقى من 
ي سبوا رفاقي وزاودوا عليهم، وببساطة وألنني ال األحزاب الشيوعية في العالم العرب

وأخص " التهوا بطواغيتكم"اؤخذ مثل هكذا اراء على محمل الجد سأقول بالفلسطيني 
  .بالذكر هشام غصيب

  "بعض الحمقى"الفقرة األخيرة ليس فيها أي تعميم بل مخصصة ل : مالحظة*
  

جديدة عن / بل اسطوانة قديمةًالعنجهيات الثورية وفزاعة الصهيونية ليست أمرا جديدا
نفسي مللتها فالنظرة القومية ضيقه األفق للقضية الفلسطينية بحد ذاتها مأساة والشيوعيين 
خاصة يجب أن ينزهوا أنفسهم منها، قضية فلسطين كانت فصال جديدا من الصراع 

ضد الطبقي ضد االمبريالية، عندما كانت القضية الفلسطينية الساحة الرئيسية للصراع 
اإلمبريالية في كامل المنطقة العربية تشكيل فصائل مقاومة مسلحة إال في وقت متأخر 

اليوم لم تعد إسرائيل قاعدة إمبريالية غير أن بعض المتمركسين المزاودين . ّوبصورة هشة
  .المتبجحين بفزاعة الصهيونية ال هم لهم إال مقاومة إسرائيل والعنصرية الصهيونية

  
طينية تحولت إلى نزاع على أراضي وهو ما  القضية الفلس

تعترف به منظمة التحرير الفلسطينية وسائر الدول العربية 
ولم تعد قضية قومية تتعلق بالبنية اإلمبريالية بأي شكل من 
األشكال، لكن كثير من الشيوعيين بعد أن لم يعودوا شيوعيين 
وخلت أجندتهم من كل الحروف واألسماء فإنهم في حالة 

ع ولم يعودوا يتذكرون إال فلسطين حالهم كحال الحكام ضيا
العرب الذين ال يتذكرون فلسطين إال لتوظيفها في كل ما هو 
سفيه كتأييد الطغاة والبكاء عليهم وكم رأينا من اشتياقات ولطم 
على صدام حسين ومقابره الجماعية والقذافي 

  وبهلوانياته

  
  دآرام محامي
 فلسطين

قومي متعصب من 
  راكاح أم صهيوين

 من احلزب الشيوعي 
 االسرائيلي
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 لى المقاطعة واالستنكار والتنديد واإلدانة على إثر اإلعالن ّلن أقول إن الدعوات إ

األرعن للرئيس األمريكي دونالد ترامب حول القدس مجانبة للصواب ، لكنني في حيرة 
كيف يكون شخص عربي مسلم، تونسي أو من جنسية عربية : كبيرة من األمر التالي

مة، في اآلن ذاته قابعا، ولمدة أخرى، أو هيئة عربية مسلمة أو حكومة في بالد عربية مسل
ّعقود، في وضع فكري ومعنوي ومادي يتسم بالعزلة شبه التامة عن أي مناخ حركي  ّ
ُيستهدف التمكين الحضاري وتقوية النفس بشكل يضعف شيئا فشيئا ومع مرور الزمن 
َالكيان الغاصب، كيف يندهش هؤالء حين يصدرعن دونالد ترامب أو عن غيره من 

ّلموالية للكيان الصهيوني إعالن القدس عاصمة ألي كيان يرغب فيه، سواء الزعامات ا ُ
ٓأكان في الهند أو في السند؟ ما الذي بذلناه من جهد سابق ومدخالت سابقة بصفتنا عربا و  ٍُ ُ
ُمستعربين حتى ننتظر عكس ذلك؟ ما الذي سبقناه من عمل حتى نتوقع نتائج ومخرجات  َ ٍ ّ

لحنا وتتقدم بنا أشواطا على طريق مساندة ودعم الشعب مناسبة آلمالنا وتخدم مصا
  الفلسطيني الشقيق حتى يستعيد أراضيه المسلوبة؟

  
ُاطلعت على بعض اآلراء في هذا السياق لرواد المواقع االجتماعية من تونسيين وعرب  ُ

وبقدر ما أتفق مع . ّآخرين والتي جاءت كردة فعل على القرار األمريكي حول القدس
ّوأضم صوتي إليهم حول ضرورة ” يريد تحرير فلسطين) التونسي(الشعب ”ّن أن الهاتفي

وما إلى ذلك من " ال نريدها نصرة مناسباتية" و" مقاومة الفساد"و" تطوير أنفسنا"
ّالشعارات الفورية، إال أن هذه األخيرة ستبقى بال روح طالما أن الحكومات العربية توجد  ّ

ُفي وضع ال تحسد عليه من ال ُتصحر متعدد األوجهٍ ّ.  
  

َبالفعل، تفتقر الحكومات أوال وبالذات إلى االلتزام بعروة سياسية وثقى ال انفصام لها، من  ُ ٍ ُ ّ
شأنها أن تكون الخيط الرفيع الذي يربط بين سياساتها المحلية من جهة وسياساتها اإلقليمية 

ُكما أنه ليس للحكومات عروة وثقى ألنه ليس لها. من جهة أخرى ٌ ُ تصور للعالم تكون هي ُ
  .ٌالعب أساسي فيه

  
ُأما غياب التصور فيعود إلى كون مفكري الطبقة السياسية  َ
ُتنقصهم استطاعة التجسير بين الفكر الذاتي الموروث والفكر 
َالعالمي المعاصر، ما حكم على الفكر والسياسة باالرتجال  َ

ّويعزى جفاف الفكر السياسي العربي إلى أن. والتذبذب ُ 
السياسيين العرب، حكاما كانوا أم معارضين، قد اتخذوا 
حزمة األمراض الوراثية، العقدية واألخالقية واإليديولوجية، 

ُعلى أنها مواردُ أساسية لإلبداع إن لم نقل اإلبداع بعينه كيف . ُ
ّال يكون ذلك كذلك والحال أن األسرة والمدرسة العربيتين 

َكانتا وال تزاالن غير مكترثتي ن بلزوم تحرير ملكة اإلبداع ُ
ُلدى الناشئة، ما جعل خريجي الجامعات عبارة على مكرسين  ّ

َللحول العقلي وبالتالي صانعين اعتباريين للفكر العام (َ
َّالمعوج والمسخر للخدمة لحساب الغير ) والسياسي ّ ّالعدو (َ

  .أكثر من خدمته لحساب نفسه) الصهيوني مثاال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُزيادة على ذلك، ما من شك في أن سبب غياب منهج سوي لتنوير سبل  ّ ٍ َ ّ
ُاإلبداع لدى الصغار هو أن مكونات األسرة والمدرسة ال يعرفون من هم  َ ّ
ُوما هو تاريخهم وأين كانوا وأين أصبحوا وأين أمسوا وأين هم ذاهبون،  َ

ُوبالتالي ال يعلمون لم يصلح اإلبداع َ َ ِ.  
  

َ جعل األمة العربية ال تتطور باتجاه مغادرة فترة المراهقة السياسية، هذا مما
 ضد الكيان 1967جوان /فسواء إثر حرب حزيران. في أفضل الحاالت

ّ ضد نفس العدو أو إبان فاجعة اليوم، ال تزال 1973الصهيوني أو في حرب  ّ
ّالشعارات إزاء القضية العربية األم هي نفسها شعارات ّوحتى إن تغيرت ال. ُ

ّشيئا ما فالموقف الرسمي سجل زيادة في النفاق في الوقت الذي سجل فيه  ّ
  .الموقف الشعبي تناميا للحماس الطفولي ال غير

  
َأخلص إلى أننا ربما نعيش حقبة حكمنا فيها على أنفسنا بأن نحمل أوزار  ِ َ َ ُ

َالزمن الليبرالي وبأن نسمح لغيرنا بأن يقتادنا عبر المتاهة التي تن صبها َ
ُعولمة الرفاهة والترفيه والوفرة، مدمنين على تناول أقراص الهلوسة  ُ
َالحضارية لنكون أحياء في الشكل وموتى في المضمون، ضاربين عرض  ً

كل ما من شأنه أن ينقذ مدينة القدس وفلسطين من !) حائط المبكى(الحائط 
  التدنيس الحضاري

  
  ّدمحم الحمار

 تونس

مىت تكون القدس 
 لنا؟
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  إليكم هذه الصور الغريبة من صحف إسرائيل في األلفية الثالثة:  
 

، ألن الصورة المطبوعة عليها، هي للشاعر )الخمسين شيال) الحاخامون أحدث فتوى شرعية يهودية، تمنع النظر إلى العملة الورقية، من فئة أصدر
  .م1943توفي قبل إعالن قيام إسرائيل  تشرنخوفسكي، هذا الشاعر اؤولاليهودي، ش

 
َالفتوى إلى أنه تزوج من امرأة مسيحية، رفضت أن تتهود، عندما طالبها يعود سبب َّ ْ ٌ َّالحاخام األكبر، إبراهام كوك، وظلت تعتنق المسيحية، لذا فإن  َّ

َّاليهودي، صاحب صورة الخمسين شيكل نجس، مدنس زوجها ُ ُ، يحرم النظر إليهٌ َ!!  
 

َخبر آخر عن حفلة المطرب الحريدي، جونثان رزئيل، الذي شرع يعزف ويغني في وفي ُاحتفال نسائي كبير، وعندما انفعلت النساء، وقفن يرقصن،  ٍ
   .ساء ورقصهنفالشريعة تحظر صوت الن َّإال أن وضع شريطا الصقا على عينية، حتى ال يرى النساء وهن يرقصن، فما كان من المطرب

 
َواصل المطرب الغناء وهو ملصق العينين ُ ُ.   

 
َالبلدية بإزالة إعالنات الشوارع، التي تحظر سير النساء في أرصفة  ْأمرت محكمة مدينة، بيت شيمش، في شرق القدس، أمرت ُالخبر الثالث، أما

  .وتخصيص جانب خاص من الرصيف لهن الرجال،
 

ُوأمرت المحكمة كذلك إزالة ياف لغرامة ثالثة آالف دوالر لليوم   وإال ستتعرض البلدية2017-12-12مطالبة النساء بالتزام العفاف، حتى يوم  طاتْ
  .الواحد

 
إلكمال وجه إسرائيل كواحة  م2017-12-5يوم ) هارتس، يديعوت، تايمز(األخبار الثالثة السابقة حديثة، ظهرت في معظم صحف إسرائيل، 

  :م2009-8-11األخبار األرشيفية من صحيفة يديعوت أحرونوت للديموقراطية، إليكم هذه 
 

الصوت عن االنفصال بين النساء والرجال في ممرات المشاة في  في شوارع القدس وهم يعلنون بمكبرات األول، يسير المتطرفون، الحارديم الخبر
  .نساءبحيث يكون أحد األرصفة مخصصا للرجال، والرصيف المقابل اآلخر لل شوارع القدس،

  .ُكل امرأة تخالف هذه التعليمات تتعرض لإلهانة والشتائم، أو الرش بمسحوق الفلفل الحار
 

وحلقوا في سماء إسرائيل في رحلة ) الصوفيون(ورجال القاباله،  ، وعلى متنها مجموعة من الحاخامين،)أركيع( الثاني، أقلعت طائرة شركة،  الخبر
 .الخنازير، بواسطة األدعية، واألناشيد الدينيةانتشار مرض، إنفلونزا  تهدف إلى منع

ُنظم الرحلة الحاخام، دافيد باتسري، قال َ َ َّ:  
 !"بدعائنا أقصينا المرض والشر"

 .سبع مرات لطرد وباء، إنفلونزا الخنازير من أجواء إسرائيل) قرن ثور(ّتال الحاخامون أثناء الطيران الصلوات، ونفخوا في الشوفار، 
 :1948المرة الثالثة التي يطير فيها الحاخامون فوق إسرائيل لمنع الكوارث، منذ عام وكانت هذه هي 

  . أثناء حرب الخليج، إلبعاد الصواريخ1991كانت المرة األولى، عام 
 . عقب انتشار تفجيرات الحافالت1996أما المرة الثانية، فكانت عام 

  
والحضارة،  لى صورة، واحة الديموقراطية،ُهذه األخبار ال تترجم، يجري تجاوزها، حفاظا ع معظم

معظم صحف العالم، تنشر فقط، ما  ٍوال تظهر في صحف العالم بشكل بارز، ألن)!! إسرائيل(والحرية، 
َّالمجندات في وحدات الجيش، وفتيات الشواطئ وهن يلبسن  ُترغب إسرائيل في إبرازه للعالم؛ صورة

 وصور براعة إسرائيل في تكنلوجيا العصر، ومحاكماتُالحكومات المتحررات،  البيكيني، ووزيرات
ِّالشخصيات البارزة، وسجن رؤساء الدولة، ألنها تعزز الصورة الجميلة لحسناء  العالم، إسرائيل ُ

  وجه آخر
 لدميقراطية إسرائيل

  ومرتوفيق أبو ش
 فلسطين
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  ،تصريحات ترامب ،زعيم االمبريالية العالمية الشرسة ، األخرق ، المختل و المغامر
بخصوص مدينة القدس ، تعيد قضية تحرير ، ليس فقط فلسطين ، و انما تحرير كل 

يج ، من السيطرة المتعاظمة لإلمبريالية و الصهيونية و الشعوب ، من المحيط الى الخل
ان هذه المهمة العظيمة و الجبارة . لألنظمة العميلة و الخادمة لهما في كل بلدان المنطقة 

ليست ملقاة على عاتق شعوب هذه المنطقة ،فقط ، و انما ملقات على عاتق كل الشعوب 
للحضارة مضادة للتقدم االنساني ، وعية الالمناهضة لإلمبريالية والصهيونية والرج

 . االنسانية ، ولقوانين التاريخ والتطور 
 

االزدهار والحرية والديموقراطية في ان القوى الثورية ، والشعوب التواقة الى التحرر و
هذه المنطقة ذاتها ، بحاجة الى االندماج في ثورة عالمية تقضي نهائيا على أخطبوط النظام 

الي في العالم ، نظام استغالل واضطهاد االنسان والشعوب ، و على الرأسمالي االمبري
االنظمة التي تمثله ، بما فيها نظام االحتالل العسكري الصهيوني، العنصري ، واالنظمة 

 .القروسطية و الرجعية ، وعلى رأسها النظام الكمبرادوري العميل بالمغرب 
 

 وثيقا بتحرير كل شعوب المنطقة دلياان قضية تحرير فلسطين مرتبطة ارتباطا جذريا وج
من الصهيونية والعنصرية والفاشية كل شعوب العالم من الرأسمالية االمبريالية ، وو
 .الرجعية و
 

الصهيونية والرجعية في العالم حرر من الرأسمال و االمبريالية و على الشعوب التواقة للت
واها حرري ، بما فيها شعوبنا وق، وعلى قواها الثورية الحاملة للمشروع االشتراكي الت

توحد نضالها من أجل الثورة على االنظمة و, تجمع طاقاتها الثورية ، أن تنسق قواها، و
العميلة و المتواطئة مع الرأسمال العالمي ، مع االمبريالية العالمية ، مع الصهيونية ، و 

لثورة البروليتارية تأسس أنظمة وطنية شعبية ديموقراطية اشتراكية متحررة ، في اطار ا
فال تحرر لفلسطين . العالمية من أجل القضاء على استغالل االنسان و اضطهاد الشعوب 

من النظام الصهيوني خارج تحرر شعوبنا من االنظمة العميلة والمتواطئة مع الرأسمال و 
ة الرجعيسيطرة االمبريالية والصهيونية واالمبريالية ، وال تحرر لفلسطين ولشعوبنا من 

االضطهاد االمبريالي خارج تحرر كل شعوب العالم من االستغالل الرأسمالي و
  .من عمالءهم و خدامهموالصهيوني و

  
االحتالل " دولة "  بجانب" دولة فلسطينية " ان التلويح بوهم 

 سنة لم يشاهد فيها 70 سنة ، 70الصهيوني مستمر لما يناهز 
عمليات رضه ، والشعب الفلسطيني سوى االحتالل العنيف أل

سكن االستيطان الواسعة والعنيفة ، وتدمير حضارة ومآثر و
 سنة من 70ومنشآت هذا الشعب في كل مناطق فلسطين ، 

أطفال الشعب رجال وتهجير العنيف للماليين من نساء وال
تشريدهم وقتل عشرات اآلالف منهم ، واعتقال الفلسطيني و

 من أخطر  سنة70وتعذيب وسجن مئات الالاف أخرى ، 
حق االنسانية ، استهدفت اجثتات جرائم حرب و جرائم في 

  .شعب فلسطين / تركيع  والقضاء على و

  
المصافحات ، والمؤتمرات ، واالتفاقيات ، و بقدر ما تعددت اللقاءات ، و

وهي دائما من الجانب (واالعالنات ، والتصريحات ، واالعترافات 
و تل أبيب ، أو جنيف ، أو في قاعات أسواء في أوسلو ، أ) ... الفلسطيني 

بقدر ما تعددت هذه المؤامرات ، ، ) ضد الشعوب ( اآلمم المتحدة 
" االعتراف المتبادل " ، وعن " اتفاقيات السالم "المناورات ، المعلنة عن و

بقدر ما استمر االحتالل ، ... عل أرض فلسطين " دولتين " ، وعن قيام 
شريد واعتقال واغتيال ابناء الشعب وتوسع االستيطان ، وتصاعد ت

الفلسطيني ، وتعددت التدخالت والهجومات العسكرية والقصف الجوي 
تعددت الحروب على البلدان لصهيوني على الشعب الفلسطيني ، وا

عميلة ، أنظمة القرون بتواطؤ و تزكية االنظمة ال... والشعوب المجاورة 
االوروبية ، يالية االمريكية والمكشوف لإلمبربالدعم الرسمي والوسطى ، و

  .وفي صمت مخز لجل وسائل االعالم العالمية 
  

حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين ، وفي كل فلسطين ، بما فيها 
رام هللا ، وتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية ، تل أبيب والقدس و

هين بثورة معتقداتهم ، رلفلسطينيون مهما كانت دياناتهم ويتعايش فيها ا
 -على الصهيونية العالمية  النظام الرأسمالي االمبريالي، وعنيفة تقضي على

 وعلى األنظمة التبعية -االحتالل العسكري بما فيها دولة االستيطان و
والعميلة والمتواطئة مع االمبريالية والصهيونية ، وبناء وتأسيس أنظمة 

سيطرة االقتصادية ديمقراطية شعبية تحرر فيها شعوبنا نفسها من ال
االمبريالية ، ومن الفكر الرجعي ، الخرافي والسياسية والثقافية للرأسمال و

الظالمي ، وتتشبع فيها بقيم ومبادئ االنسان ، وتسود فيها قوانين العلم و و
  .التقدم و التاريخ 

  
ال سلم و ال سالم مع االرهابيين ، ناشري الحروب و الدمار والجرائم 

   .والمآسي
  
ال ال حوار و سلم وال سالم مع األعداء التاريخيين للسلم و السالم ، وال

مفاوضات مع أعداء الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بنفسها وممارسة 
أعداء الشعوب في التطور ... سلطتها وسيادتها على أراضيها وخيراتها 

  .واالزدهار والتقدم ، أعداء االنسان والحرية والديمقراطية 
  

م بوجود دولة االحتالل العسكري واالستيطان الصهيوني ، ال سالوال سلم 
أسيادهم الرأسماليين االمبرياليين ، وعلى رأسهم وبوجود حلفائها المحليين و

  ..الواليات المتحدة 
  
وب السالم في العالم ، والتعايش والتضامن ما بين الشعالسلم العالمي ، و.

 في كل مناطق العالم ، بالقضاء االضطهادرهين بالقضاء على االستغالل و
  . على قوى االستغالل واالضطهاد حيث ما وجدت في كل مناطق العالم 

  
معركة االنسانية ضد قوى ...انها معركة االنسانية ضد أعداء االنسانية 

االستغالل والهيمنة والحروب والدمار ، القوى االرهاب والعنف الرجعي و
  ... ورة والتقدم واالزدهار واالشتراكية المضادة للتاريخ واالنسان ، وللث

  
لكن ال مفر . صعبة ي انها ستكون عنيفة ، وطويلة ، وشاقة ووال شك ف

  .لإلنسانية منها 
  

فبدون اتحادكم ...يا عمال العالم ويا شعوبه المستعمرة والمضطهدة اتحدوا 
ة لن يتم القضاء نهائيا على النظام الراسمالي االمبريالي وعلى الصهيوني

  والرجعية في العالم 

ترامب املختل 
واملغامر مبصري 

 االنسانية

  
  عبد العزيز المنبهي

 المغرب
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 السؤال المباشر الذي يفترض أن نطرحه على أنفسنا نحن العرب
هل من جديد في الموقف األمريكي من إسرائيل، سواء أكان قبل : ًجميعا هو

أم بعد االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وقرار نقل سفارتها من تل أبيب 
  إلى القدس؟

  
ج األمريكي وال في السياسة األمريكية للقادة ال أرى أي جديد في حقيقة النه

األمريكيين إزاء إسرائيل وإزاء القضية الفلسطينية؟ إنها السياسة الرسمية 
منذ عقود، وما عداها ليس سوى تكتيكات تجهيلية وذر الرماد في العيون، 
وبالتالي فليس في هذا الموقف سوى المزيد من الوضوح والصراحة لمن 

شاوة، وتأكيد لمن كان يحاول المراوغة على ماهية نهج كان على عينية غ
وسياسات الواليات المتحدة األمريكية من الدول العربية أو من الجامعة 

  .العربية أو من القمم العربية أو لخداع الشعوب العربية
  

كما أني . أنا لست ضد وجود إسرائيل كدولة قائمة بجوار الدولة الفلسطينية
 حال، وال أميز بين اليهود بإسرائيل أو اليهود في دول لست ضد اليهود باي

العالم األخرى، فكل اليهود المؤمنين منهم يؤمنون بالتوراة والنبي موسى، 
وهكذا بالنسبة للمسلمين مع القرآن والنبي دمحم أو المسيحيين مع اإلنجيل 

وقد . ًوأحترم أتباع هذه الديانات وغيرها جميعا دون استثناء. والنبي عيسى
يهود العراق والمواطنة "صدر لي كتاب عن يهود العراق تحت عنوان 

، حيث بينت فيه 2015عد دار المتوسط بإطاليا في العام " المنتزعة
كما . الكوارث التي تعرضوا لها وإسقاط جنسيتهم عن طريق الغدر والخيانة

ًكتبت مقاال عن الهولوكوست ضد اليهود بأوروبا وخطأ عدم اعتراف 
ميين واإلسالميين السياسيين العرب بهذه الجريمة العالمية ضد اليهود القو

هل لعقالء العرب والمسلمين من مصلحة في نفي "تحت عنوان 
الهولوكوست ومحارق النازيين ضد اليهود في أوروبا؟ ونشر في الحوار 

وهذا الموقف الطبيعي إزاء اليهود . 8/4/2014 بتاريخ 4418المتمدن برقم 
ميز بوضوح شديد بين اليهود في كل مكان من العالم وبين النهج يجعلني أ

اليميني والسياسات اليمينية الفعلية التي تمارسها الحكومات اإلسرائيلية 
المتعاقبة بقيادة األحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة منذ عقود إزاء الشعب 

غيض الفلسطيني، إذ إنها سياسة ذات نهج شوفيني وعنصري واحتالل ب
 حتى الوقت 1967لألراضي التي تعتبر ضمن الدولة الفلسطينية منذ العام 

الحاضر، كما أنها تمارس سياسة تمييز واضحة إزاء العرب في الدولة 
  . اإلسرائيلية

  
كما وأني ضد التطرف القومي بكل أشكاله ابتداء بالتطرف القومي اليهودي 

اء بالتطرف القومي الذي يبرز في الفكر الصهيوني المتطرف، وانته
العربي، الذي يبرز في المواقف العنصرية والشوفينية لقوى قومية 

ومن . ًوإسالميين سياسيين متطرفين، والذي يجد تعبيره ضد اليهود أيضا
المعروف أن القوميين اليمينين والمتطرفين في كل أنحاء العالم يلتقون في 

  .ية وذهبيةكرههم لآلخر من مطلقات عنصرية وشوفينية أو دين
  

صدرت . 1967إسرائيل دولة محتلة للضفة الغربية والقدس منذ العام 
، 338 والقرار 242 القرار  قرارات كثيرة عن مجلس األمن الدولي، السيما

التي لم تلتزم بها إسرائيل، إضافة إلى قيامها المستمر ببناء المستوطنات في 
ها مجلس األمن الدولي، أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي حرم

وقد بلغ عدد المستوطنين فيها . والتي تعتبر بحق خارج الشرعية الدولية
 ألف مستوطن يهودي من مختف أرجاء العالم الذين نزحوا 800أكثر من 

  .إلى إسرائيل من دول كثيرة
  

إن جميع القرارات التي كان يفترض أن تصدر عن مجلس األمن الدولي 
  مة، والتي كانت تدين سياسات إسرائيل إزاء الشعبخالل العقود المنصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفلسطيني أو األرض الفلسطينية أو بناء المستوطنات في على أراضي الضفة الغربية 
 دولة في مجلس األمن لتلك 14والقدس الشرقية، كانت تجابه بالفيتو األمريكي، رغم تأييد 

نت تقف بصراحة ووضوح إلى جانب إسرائيل وضد القرارات أو أغلبها، وبالتالي كا
ًلم تكن الواليات المتحدة األمريكية بوما ما محايدة في . فلسطين والسلطة الفلسطينية

الموقف إزاء إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بل كانت باستمرار وبالمطلق إلى جانب 
طنات لفترة معينة، وإذا كانت تصدر بعض التصريحات بطلب إيقاف بناء المستو. إسرائيل

ًفلم يكن ذلك جديا بل كان لذر الرماد بعيون الناس وللتخفيف من الضغط على الحكام 
ما كان في مقدور إسرائيل التطاول . العرب حلفاء الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة

  :على قرارات مجلس األمن الدولي لوال عدة عوامل جوهرية
  
األمريكية المتحيز بالكامل لصالح إسرائيل على امتداد العقود موقف الواليات المتحدة . 1

  .1967المنصرمة والسيما بعد عام 
  
ًموقف الدول العربية الرافض شكليا لسياسة إسرائيل، ولكنها التابع الذليل كليا لسياسة . 2 ً

الواليات المتحدة المؤيدة إلسرائيل، وهي حليف الدول العربية في المنطقة وحاميها من 
وهذا الموقف يجد تعبيره في قرارات الجامعة . االنهيار تحت ضغط ورفض شعوبها

  .العربية المكتوبة والمفرغة من أي فعل حقيقي لصالح القضية الفلسطينية
  
الموقف غير الموحدة لقوى وأحزاب وجماعات منظمة التحرير الفلسطينية وصراعها . 3

بق، ومن ثم الموقف اإلسالمي السياسي الدائم، والسيما الموقف القومي المتطرف السا
المتطرف الجاري من قبل حماس والجهاد اإلسالمي وغيرها، في شق وحدة الصف 
الفلسطيني وفي طرح شعرات متطرفة ال تساعد على تحقيق الدعم الضروري للقضية 

  ً.الفلسطينية دوليا
  
التدخل الفظ وغير اإليجابي والمتطرف لبعض الدول . 4

المية السياسية المتطرفة في شؤون القوى والقوى اإلس
  .الفلسطينية ومواقفها، مثل إيران وحزب هللا بلبنان

  
الموقف المهيمن للواليات المتحدة على موقف دول االتحاد . 5

األوروبي وخشية األخيرة من لعب دور أكبر وأفضل وأكثر 
األرض مقابل "حيادية لحل القضية الفلسطينية وفق شعار 

  .الح الطرفين وللسالم في منطقة الشرق األوسطلص" السالم

  
  كاظم حبيب

 العراق

  ماهية النهج األمريكي
  يف الصراع 

   الفلسطيين–االسرائيلي 
 وعواقبه
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لقد ساهمت سياسات الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل من جهة، ومواقف الحكومات 
العربية الذليل من جهة أخرى، إلى تفاقم النهج المتطرف لقوى اإلسالم السياسي على 

وهو األمر الذي نطاق كل بلد عربي وإسالمي وفي منطقة الشرق األوسط وغرب آسيا، 
ًيصعب معالجته دون إيجاد حلول عملية لمشكلة فلسطين أوال ومشكالت سياسية 

وما ظاهرة حماس والجهاد اإلسالمي . واقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى من جهة ثانية
ًفي أراضي الضفة الغربية وغزة أوال، وتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات 

فة واإلرهابية سوى التجسيد الحقيقي لهذه المشكالت، والسيما القضية المسلحة والمتطر
  .الفلسطينية

  
إن الموقف أو القرار األخير للواليات المتحدة ليس سوى التتويج لنهجها وسياساتها 
ًومواقفها السابقة عبر رئيس جديد ليس مخبوال، كما يخيل للبعض، ولكنه رجل نرجسي 

 مواقفه وقراراته وواضح في عدائه لإلسالم بصورة مرضية وسادي متطرف في
والمسلمين بغض النظر عن مواقف المسلمين، الصحيحة منها أو الخاطئة، ويطمع في 
أموال العرب والمزيد من الحروب بينهم لبيع لمزيد من السالح والتهام المزيد من أموالهم 

  . والمزيد من الفقر لشعوبهم وتحقيق الهيمنة الفعلية على مقدراتهم
  

ًالكل يتابع بأن الواليات المتحدة تنصر إسرائيل حقا أو باطال  ًأنصر حليفك ظالما أو (ً
وهو ليس في صالح شعب إسرائيل على المدى البعيد، وهي بانتظار الوقت الذي ) ًمظلوما

يعلن فيه أن ليس هناك فلسطين، بل األرض كلها إلسرائيل، فالوقت كما ترى أمريكا 
ًلقد اختار دونالد ترامپ ظرفا عصيبا ! إسرائيل وليس في صالح العربالشمالية في صالح  ً

تعيش تحت وطأته الشعوب العربية، حيث حكامها المستبدون القساة زجوا بشعوب بلدانهم 
في حروب طاحنة ومدمرة وبمساعدة مباشرة وغير مباشرة من جانب الواليات المتحدة 

يات المتحدة وإسرائيل والحكام العرب، والخاسر األمريكية ذاتها، والرابح الوحيد هو الوال
  . الوحيد هو الشعوب

  
وفي هذا الموقف األخير هبت دول أوروبية كثيرة، كما هب االتحاد األوروبي ليعلن 
رفضه لقرار ترامپ الصريح في عدوانيته الصريحة للعرب، ووقف ماکرون ليعلن 

ًره مخالفا للشرعية الدولية صراحة وبوجه نتنياهو رفض فرنسا لهذا القرار باعتبا
وقرارات مجلس األمن واعتبار مسالة القدس تحل بالتفاوض وفي المرحلة النهائية لحل 

ًوكان موقف ألمانيا مماثال لموقف فرنسا والذي عبرت عنه المستشارة . القضية الفلسطينية ً
ي دونالد ترامب إن حكومتها ال تدعم قرار الرئيس األميرك: األلمانية انجيال ميركل بقولها

  . االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
  

ونقل المتحدث باسم ميركل شتيفان زايبرت عن ميركل قولها في تغريدة على تويتر إن 
ال تدعم هذا الموقف ألن وضع القدس ال يمكن التفاوض بشأنه إال في "الحكومة األلمانية 
  ).2017ول  كانون األ6موقع الوطن، بتاريخ ". (إطار حل الدولتين

  
إن ماهية السياسة األمريكية هي نصرة إسرائيل فقط ودون تمييز بين الصائب الخاطئ، 
ًوهي بذلك ال تصلح أن تكون وسيطا وحكما بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكان  ً

ولذلك ال بد من استبدال . على منظمة التحرير الفلسطينية أن تدرك ذلك منذ سنوات كثيرة
ات المتحدة بدول االتحاد األوروبي وروسيا والصين الشعبية والهند ودول أخرى الوالي

ًأكثر حيادية وأكثر عدال وإنصافا بهدف الوصول إل الحل العادل والدائم بين الشعبين  ً
  .الفلسطيني واإلسرائيلي

  
ال بد من إقامة الدولة الفلسطينية، والبد من جعل القدس عاصمة للشعبين اإلسرائيلي 

لفلسطيني، وال بد من جعل المراقد والمواقع المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين وا
مفتوحة للجميع، وال بد من إحالل السالم الدائم والعادل بين الشعبين اإلسرائيلي 

كما ال بد من إيجاد الحل إلنهاء ". األرض مقابل السالم"والفلسطيني، عبر االلتزام بقاعدة 
إذ بدون ذلك سيبقى األمن واالستقرار في . وري ومزارع شبعا اللبنانيةاحتالل الجوالن الس

قلق دائم، ويستمر توقف التنمية والتقدم، كما سيستمر التطرف واحتمال وقوع حروب 
  .جديدة باعتبارها السمة التي أصبحت تميز منطقة الشرق األوسط منذ عدة عقود

وب الجارية في منطقة لقد وسع ترامپ وشدد من التوترات السياسية والحر
الشرق األوسط وألقى بالمزيد من الزيت على النيران المستعرة، وسيكون 
حصادها أبشع وأكثر من ذي قبل، سواء بعدد القتلى والجرحى والمعوقين، 
أم بالخراب والدمار والخسائر المالية والحضارية، أم بنشر المزيد من 

الشرق األوسط، والكثير من الكراهية واألحقاد بين شعوب العالم ومنطقة 
البؤس والفاقة لشعوب المنطقة، والدفع بسباق التسلح لشراء أو إنتاج المزيد 
من األسلحة لتحقيق أقصى األرباح السنوية لصناع وتجار الحروب والموت 

لقد كانت الواليات المتحدة األمريكية خالل السنوات . والخراب بالعالم
 للسالح والعتاد، والسيما لدول منطقة الشرق ًاألخيرة أكثر دول العالم مبيعا

  األوسط ولتلك الدول التي تنهشها الحروب ويسودها االستبداد والقمع
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سوف , أثناء حملته االنتخابية, وعد فأوفى الرئيس األمريكي دونالد ترامب
وعد طال انتظاره من كل رؤساء , انقل سفارة امريكا من تل أبيب الى القدس

البيت , أمريكا ولم ينفذوا وعدهم خالل الخمسة وعشرين سنة الماضية 
االبيض يتخذ االجراءات الضرورية مع وزارة الخارجية لتنفيذ أمر الرئيس 

قبل , ويتراجع خطوة بتصريح ان االجراءات نقل السفارة قد تستغرق سنتين 
المريكي اتصاالت هاتفية مع رئيس الخطاب التاريخي يجري الرئيس ا

السلطة الفلسطينية والملك عبد هللا الثاني ملك المملكة االردنية الهاشمية 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول عزم الرئيس نقل السفارة 

ويوعد رئيس السلطة الفلسطينية , االمريكية من تل ابيب الى القدس
يكية المقبلة والكل يعلم ان الراعي بمكافئتهم عند القبول بالخطة االمر

االمريكي أصبح طرف متطرف في عملية السالم وغير مقبول تصريحات 
ابو ردينة عدم القبول بالدور االمريكي المنفرد في اي مفاوضات سالم مقبلة 

العربية السعودية ال يشغل بالها غير السياسة , ايران تندد وتشجب القرار, 
ر وزير خارجيتها الجبير يبعد تحذ, يفية الحد منهاااليرانية في المنطقة وك

   .بان نقل السفارة خطوة سوف تزيد االوضاع تأزم
  

وصف قرار الرئيس , السيد رجب طيب أوردغان رئيس الجمهورية التركية
، وأن قرار "اتخاذ مثل هذه الخطوة سيجر المنطقة إلى النار"االمريكي بأنه 

يسحق القوانين "س عاصمة إلسرائيل، الرئيس األمريكي باالعتراف بالقد
هذا القرار ال يساعد على تحقيق أي "، ورأت الرئاسة الروسية أن "الدولية

وهي مستعدة للقيام بدور وسيط في " تقدم في حل نزاع الشرق األوسط
   .عملية االسالم

  
لبنان يرفض قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة : السيد سعد الحريري

   .نيسيا وماليزيا والصين وباكستانإندو, إلسرائيل
  

الكل يندد ويصف القرار بالخاطئ وهو قرار سوف يزعزع أمن واستقرار 
حماس تدعوا الى , المنطقة والعالم حيث ان المنطقة تعيش هدوء عاصف 

انتفاضة قدسية وتطلق صواريخ على اسرائيل واسرائيل ترد بالمثل بقصف 
, هر وتتصادم مع القوات االسرائيليةمواقع لحماس الجماهير الغاضبة تتظا

نتنياهو يشكر الرئيس االمريكي دونالد ترامب ويحث دول العالم على خطوة 
نائب الرئيس االمريكي . امريكا في نقل السفارة من تل ابيب الى القدس 

بنس سوف يقوم بجولة في منطقة الشرق االوسط واالجتماع مع الزعماء 
مجلس االمن يندد بالقرار االمريكي , مريكية العرب لشرح موقف االدارة اال

ردود االفعال في بداياتها وتحتاج الى وقت لمعرفة ماذا تأخذ من , ويرفضه
الطابع السياسي او أالمني او حتى العسكري حدة الغضب تتصاعد 

والمنطقة والعالم يتهيأ لمرحلة كفاح مسلح , والجماهير العربية ترفض القرار
  .ة لكل حل يضمن الحق الفلسطيني والعربي واالسالميسه وفاقدائمن قوى ي

  
 الرئيس الفلسطيني يلجأ الى االمم المتحدة والمنظمات الدولية لتنديد بالقرار 

أمريكا تنهي دورها كراعي للسالم وتنهي مؤتمر أوسلو الذي قام على , 
اساس الدولتين والخيار االمريكي الذي انهى دور حل الدولتين عندما اعلن 

السالم ) جون بولتن ( فير الواليات المتحدة االمريكية في االمم المتحدة س
   .وحل الدولتين اصبحت من الماضي. مقابل السالم فقط 

  
بعد , أمريكا خسرت دورها كوسيط وكراعي لعملية السالم الموثق بها

اصبحت طرف غير محايد وغير نزيه , االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وآلنها , جانب الصواب في ردود االفعال غير المدروسةألنها أصبحت ت

جازفت بالحياد وجردت نفسها من االستقاللية كدولة عظمى وراعية لعملية 
إسرائيل أعلنت انها ال تقبل بالحوار أو التفاوض اال , سالم معقدة وتاريخية

  ماـوك, ة الفلسطينيةــل السلطـبعد االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل من قب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعلنت سابق أن اسرائيل دولة يهودية ال تقبل المشاركة أو التعاون أو التفاوض دون 
  .االعتراف بإسرائيل دولة يهودية 

  
الن قرار , عمدة لندن نصح الرئيس االمريكي بتأجيل زيارته للمملكة المتحدة لوقت أخر 

وهو يؤجج صراع التطرف واالرهاب الرئيس االمريكي تجاوز على ثوابت السالم العادلة 
في العالم ويعطي حجج للتنظيمات المتطرفة بتبني عمليات االرهاب لكل المصالح 

الحرس الثوري االيراني وصف القرار االمريكي بشأن القدس , االمريكية والغربية 
ومغتصبي فلسطين (ًباألحمق والسخيف متوعدا باالنتقام عبر ما سماه بجبهة المقاومة 

هذا التصريح الناري سوف يصعد من االزمة قد يثير ). رقون بنيران االنتقام يحت
هواجسالحرب الداخلية أو حتى الخارجية على صعيد منطقة الشرق االوسط وعلى حدود 

  ران هي الهدفـــاي, ال شوارع ـــاسرائيل تتحضر مقاومة من نوع اخر اكتسبت خبرة وقت
الغرب مقبل على ظهور و,  المقبل والقريب لخلط االوراق

القرار اعطى مبرر على , تطرف جديد على مستوى العالم 
تصريح وزير الدفاع , توحيد التطرف لكل التنظيمات 

البريطاني غيفن وليامس انه يفضل قتل مواطنيه في صفوف 
ويطالب بعدم السماح بعودتهم ) داعش(تنظيم الدولة االسالمية 

وبريطانيا وفرنسا رفضت هناك دول مثل كندا , الى البالد 
قرار ترامب ولكنها لم ولن تتخذ خطوات تحد من حرجها من 

الساحة مفتوحة وكرة الثلج تتدحرج , تبعات القرار المتعسف 
ماهي المفاجئات التي , وتكبر وال نعلم خالل االيام القادمة

سوف تظهر على الساحة وهي تموج بالصراعات وكل 
  .االحتماالت واردة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطاب الصدمة
الرئيس األمريكي 

يعلن القدس 
 عاصمة إلسرائيل

  
  أحمد فاضل المعموري

 العراق
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  رغم كل الجبروت , ال زال يمكننا ان نحقق االنتصار على معسكر االعداء... نعم
وال , فكل ما في االمر اننا ابدا لم نحاول ان نفحص قوتنا في المقابل, والقوة التي يملكون

وال حتى من نقصد ب , ان ندرك من نحن وال كيف يمكننا استخدام ما نملك من قوة كامنة
الدول الفقيرة , المسلمين فقط, هل نحن العرب فقط, هل نحن الفلسطينيين فقط, نحن

هل علينا ان ننتصر بالحلم ام ان , ام اننا كل هؤالء, احرار االرض فقط, والمنهوبة فقط
هل النصر محض اوهام ام انه مجموعة افعال وتراكم , علينا ان نؤسس لتحقيق النصر

وهل بإمكان الف او الفين او مليون , من التفوقوتواصل للفعل على االرض بما يض
  .متمول ولص ومالك للثروة والسلطة ان يجابه ارادة مليارات البشر وكيف وبأية وسائل

  
قد يقول قائل ان ما يملكه اصحاب الثروة والسلطة والنفوذ من ادوات قتل ودمار كفيلة 

 اساس منطقي له حين نعلم انهم اال ان ذلك ال, بتدمير العالم وابادة كل من يقف في وجههم
ال يمكنهم وال يستطيعون وال يرغبون بان يستخدموا قوتهم بأيديهم ولو ارادوا ذلك لن 
يتمكنوا ال سباب عديدة في مقدمتها ان ثروتهم دون فقرنا مستحيلة فنحن من نصنع 

او , البمعنى اما ان نصنعها بأيدينا كعمال وفعلة وحراثين وحمالين وأقنان وعم, ثروتهم
علينا ان ندرك , ان نفعلها بأيدينا كجنود لتسهيل مهامهم في السطو على مقدرات الشعوب

كل , وال حاكم دون محكومين, وال ظالم دون مظلومين, ان ال ثراء فاحش دون فقر مدقع
على , ما في االمر ان على المظلوم مرة ان يتوقف عن االستعداد لقبول الظلم وليس أكثر

زل عن الموت في سبيل الخبز أليام قليلة يصبح فيها الظالم غير قادر على القن ان يتنا
مواصلة ظلمه حتى بدون موافقة المظلوم وغير قادر على صناعة قوت يومه دون موافقه 

  .العبد او العامل او الجندي القاتل
  

فلسطين هذه االرض الصغيرة والمستباحة اليوم من قبل كل 
تنسى هي واهلها قبل غيرهم , عالمقوى الظلم والظالم في ال

انها كانت قبل الفين سنة فقط مصدر الهام ألكثر من ملياري 
ها , واكثر من مليار ونصف مسلم, مسيحي على وجه االرض

هم اليوم ينصاعون جميعا صاغرين أمام ثلة قليلة من 
يسيطرون على اقتصاد العالم من امثال , المتمولين العنصريين

تي يقال ان ميزانيتها تفوق ميزانية كل دول عائلة روتشيلد ال
تنصاع اليوم لشركات صهيونية , العالم بمرات ومرات

عنصرية في امريكا والمانيا وغيرها كمجموعة زيلخا 
وشركة سيغ ساور االلمانية , لالستثمار في الواليات المتحدة

لصناعة االسلحة والتي يراسها رون كوهين وغيرها الكثير 
وتنصاع ,  بما فيها صناعة االسلحة االسرائيليةمن غير المعلن

إلرادة االعالم المملوك لهم مثل فوكس نيوز وسي ان ان واي 
بي سي نيوز وشركات هوليود وصحف امريكا وفرنسا 
والمانيا وكذا القنوات التلفزيونية وكذا وكاالت االنباء 

وسلسلة مطاعم ماكدونالدز , كرويترز والوكالة الفرنسية
, وكذا الشركات الداعمة مثل كوكا كوال ونستلة, وستاربكس

الى جانب ملكيتهم لشركات انتل وديل واوراكل وجوجل 
  .وفيس بوك

 واليوم وبعد مائة سنة فقط من هجرتهم الى الواليات المتحدة يشكل اليهود 
وقد , وذلك حسب ترتيب مجلة فوربس" 400"من اغنياء امريكا ال % 25

سر تمدد قوة اليهود الخفية «الكويتية حول » ايالر«اظهرت دراسة لصحيفة 
أن الثروات ( » في العالم ومستقبل دعم إسرائيل مقابل دعم دولة فلسطين

 6 ماليين يهودي أميركي واسرائيلي تقدر بأكثر من 3التقديرية لنحو 
تريليونات دوالر متركزة أساسا في الواليات المتحدة، وجزء بسيط منها في 

فوق ثروات أغنياء اليهود أكثر من مرتين حجم الناتج اسرائيل وبذلك ت
 بنحو 2013المحلي االجمالي لكل الدول العربية الذي قدره البنك الدولي في 

  ). تريليون دوالر2.8
ومع كل ما تقدم فان تحقيق االنتصار ممكن حين نستعيد في ذاكرتنا كيف 

يواجه أعتى تمكن فلسطيني واحد هو السيد المسيح عليه السالم من ان 
امبراطورية على وجه االرض حافيا عاريا الى ان تمكنت تعاليمه من 
السيطرة على االمبراطورية نفسها وباتت الديانة المسيحية هي الديانة 

ال زال ذلك ممكن اذن , الرسمية لروما وإمبراطوريتها المنتشرة في العالم
قط على وال زال بإمكان فلسطين ان تكون مصدرا ليس النتصارها ف

العنصريين واإلمبرياليين ولصوص االرض بل وان تجعل ذلك انتصارا 
كونيا ايضا باستعادة مكانتها كحاضنة للثورة ضد الظلم وكما تمكنت من ان 
تكون مصدرا لإلشعاع المسيحي واالسالمي فال زال بإمكانها ذلك ان تمكنت 

ا من ان يواصلوا باهلها المؤمنين بمكانتهم ودورهم ومكانة بالدهم وحقهم به
قيادة كل شعوب االرض في وجه الظلم واالستبداد الذي يمثله اللصوص 

  .االغنياء عبر بقاع االرض موحدين في وجهنا
ابدا لم يكن ترامب هو من اعلن القدس عاصمة لدولة االحتالل بل هو ارتكز 
بذلك على كل حلفاءه في كل مكان ولو كان لديه ادنى شك من ان هناك حاكم 

لو انه ادرك ان هناك , بي واحد سيقف موقفا حقيقيا ضد قراره لما فعلعر
قوى حقيقة فاعلة على االرض العربية ستقف في وجهه ووجه قراره لما 

لو انتابه الخوف على مصالح بالده ومصالح رفاقه من لصوص , فعل
ترامب ليس شخصا منعزال بل هو ممثل امين لمصالح , االرض لما فعل

عى حتى لسرقة فقراء امريكا بتخفيض ضريبة الدخل عن طبقته ولذا س
وسعى , وسعى لخفض قيمة الدوالر لصالح اغنياء بالده, اغنياء امريكا

وهو استعان بحلفائه لتعويض الخسائر , لتوطين الوظائف إللهاء فقراء بالده
المباشرة لخزائنه ووجد في السعودية وقطر واالمارات وغيرهم من التابعين 

بعد ان سيطر كليا على , تعدين لتعويض تلك الخسائر بملياراتهمالعرب مس
ويسعى للسيطرة على طرق الغاز عبر سوريا وال زال , نفط العراق وليبيا

حالما بالسيطرة المطلقة على مخزون الطاقة في السعودية ودول الخليج 
, وصوال الى ايران لتملك بالده بذلك شريان الدم لكل بقاع االرض, قاطبة

يتمكن من فرض سطوته وسيطرته على كل بقاع االرض لصالح حفنة ول
  .من األغنياء والقتلة

ان ادراكنا لمكامن قوتنا البادية ضعفا في ظاهرها وقدرتنا على توحيد 
طاقات كل المظلومين الى جانبنا معتبرين قضية المظلومين على االرض 

الهزيمة بالمشروع واحدة تبدأ من فلسطين وقلبها القدس سيمكننا من الحاق 
االمبريالي برمته اينما كان عبر استخدامنا لقوة تضامننا ووحدتنا وقدرتنا 
على اخراس مدافعهم حين ال تستطيع ان تحصد ارواح االالف وعشرات 
االالف والماليين من الفقراء العراة حين يتنازلون عن اسمالهم وفتات 

 شيئا سوى جوعهم وحين يدركون انهم لن يخسروا, خبزهم لصالح غدهم
ان ... يمكننا االنتصار على ترامب ورفاقه من لصوص االرض نعم  .وذلهم

مليارات من الفقراء , نحن قررنا مجتمعين بدءا من تسعة ماليين فلسطيني
والمضطهدين من المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين وغيرهم 

ه عرينا وجوعنا أية قوة على وجه االرض يمكنها ان تقف في وج, وغيرهم
وضعفنا ان نحن قررنا موحدين ان نتنازل يوما عن ذلنا واستعدادنا لقبول 

عندها لن نخسر شيئا سوى حالنا المأساوي , الجوع واالضطهاد والظلم
  لنكسب الحياة

  نعم
ال زال االنتصار 

 ممكنا

  
  ّعدنان الصباح

 فلسطين
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يخلو أي نقاش سياسي حول القضية الفلسطينية يتم تداوله بشكل علني ال 
الحكم الفلسطينية ، من الحديث عن في وسائل اإلعالم أو داخل أروقة 

الخطوط الحمراء الفلسطينية التي ال يجرؤ أي زعيم فلسطيني تجاوزها في 
ُ اإلسرائيلي ، و التي تعد بمثابة تابوهات أو -ملف الصراع الفلسطيني

محرمات في السياسة الفلسطينية ال يملك أي قائد فلسطيني القدرة للتنازل 
  .عنها

ابوهات الفلسطينية ، أقصد هنا بثالث محرمات رئيسية و عند الحديث عن الت
القدس و حق العودة لالجئين و حدود : في القضية الفلسطينية أال وهي 

  .1967الدولة فلسطينية لعام 
  

لذا على مر السنين ، ركزت إسرائيل بشكل مكثف حول محاولة كسر تلك 
 ، وحسم الصراع التابوهات الفلسطينية ، من أجل تصفية القضية الفلسطينية

 اإلسرائيلي ، لصالح المصالح اإلسرائيلية ، وحسب الرؤية –الفلسطيني 
  .اإلسرائيلية لملف التسوية النهائية

ُومن أجل كسر أول و أخطر تابوه فلسطيني ، وهو القدس ، التي يصر 
الفلسطينيون على كونها العاصمة المقدسة للدولة الفلسطينية ، بدأت إسرائيل 

نذ عدة عقود زمنية في تنفيذ مخططها المدروس جيدا لتهويد بالفعل وم
القدس ، مع االستمرار بمحاولة تنفيذها لمشروع القدس الكبرى ، الذي 
يهدف إلي توسيع نطاق بلدية القدس عن طريق ضم المستوطنات اإلسرائيلية 
المتواجدة بالقدس الشرقية و محيط الضفة الغربية لتكون تحت إدارة بلدية 

  .سالقد
  

و كطريقة منهجية إسرائيلية مستمرة لكسر تابوه القدس نرى أنه من الواضح 
جدا ، نجاح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتاياهو بعقد صفقة تاريخية 
مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب قبل حتى فوزه باالنتخابات الرئاسية ، 

ي اليهودي بأمريكا أثناء تكمن بنود تلك الصفقة ، بأن ينال ترامب دعم اللوب
فترة الحملة االنتخابية الرئاسية ، مقابل وعود من ترامب لتمرير قرارات 

  .أمريكية لصالح إسرائيل بعد فوزه بكرسي الرئاسة األمريكية
  

 ، بأن القدس 6/12/2017لذا مع إعالن ترامب خالل يوم األربعاء الموافق 
فى بوعده لنتاياهو ، و قد هي عاصمة إسرائيل ، يكون ترامب بذلك قد أو

اتخذ بالفعل قرارا تاريخيا ، حاول الرؤساء األمريكيون السابقون تأجيله عدة 
  .مرات خوفا من ردود فعل غاضبة بالعالم العربي

  
و بهذا االعتراف األمريكي الخطير ، تكون إدارة ترامب قد دقت أيضا أول 

وس ومخطط له جيدا مسمار في نعش القضية الفلسطينية، و بدأت بشكل مدر
، عملية تصفية القضية الفلسطينية ، عن طريق كسر أخطر المحرمات 
الفلسطينية التي تتمثل بالقدس و التي مازال العرب و المسلمين يعتبرونها 

  .العاصمة األولى للدولة الفلسطينية المستقبلية
  

 بأنه و ال يمكن االستهتار بهذا االعتراف األمريكي ، حتى لو اعتبره البعض
مجرد اعترافا رمزيا ، ألن هذا االعتراف سيكون له انعكاسات خطيرة على 
ًأرض الواقع، وهو يذكرنا أيضا باعتراف الواليات المتحدة سابقا بإسرائيل 

 ، حيث كانت الواليات المتحدة األمريكية آنذاك أول دولة 1948خالل عام 
ي من األمم المتحدة غربية تعترف بإسرائيل، قبل نيل إسرائيل اعتراف رسم

، الخطوة الرسمية األمريكية التي تلتها بعد ذلك اعترافات متوالية من قبل 
دول أخرى ، على الرغم من اعتراض العرب حينذاك و رفضهم لوجود 

  .الدولة اإلسرائيلية بعد صدور قرار األمم المتحدة باالعتراف بدولة إسرائيل
  

العتراف األمريكي بالقدس لذلك ليس من المستبعد أن تنتقل عدوى ا
  ع ـــدة مــات وطيــكعاصمة إلسرائيل لبعض الدول األخرى التي تتمتع بعالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إسرائيل ، مثل بعض دول أوربا الشرقية و بعض الدول األسيوية و اإلفريقية ، فخطوة 
 في ترامب الجريئة ستشجع باقي الدول لإلقتداء بالواليات المتحدة األمريكية و للسير

خطاها ، الخطوة التي ستحاول إسرائيل توظيفها بشكل مكثف إلقناع باقي الدول العظمي 
لتغيير موقفها الرسمي تجاه القدس، و لتمرير قرارات أمريكية جديدة عبر األمم المتحدة 

  .لصالح تعزيز عملية االعتراف الدولي بالقدس كعاصمة إلسرائيل
  

تحاول إسرائيل كسره من أجل تصفية القضية الفلسطينية أما بالنسبة للتابوه الثاني ، الذي 
هو حق العودة لالجئين الفلسطينيين ، حيث مازالت إسرائيل تطلق بالونات اختبارها لجس 
نبض الشارع الفلسطيني و العربي ، وذلك عبر تسريب تصريحات لبعض مسئوليها حول 

 إمكانية إقناع مصر بالتنازل عن إمكانية توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية و
مساحات معينة من أراضي سيناء لتوسيع قطاع غزة من أجل استيعاب عدد كبير من 
ًالالجئين الفلسطينيين لتوطينهم بسيناء ، األمر الذي القى رفضا مصريا رسميا ، لكن في  ً ً

جئين ُذات الوقت لم يحبط هذا الرفض المصري اآلمال اإلسرائيلية إلذابة قضية الال
الفلسطينيين عبر االستمرار بطرح ومناقشة أفكار إسرائيلية تدور حول التوطين أو تقديم 

  .تعويضات مالية لهؤالء الالجئين من قبل الدول المانحة 
  

و عن التابوه الثالث، الذي تحاول إسرائيل اختراقه بالتعاون مع حليفتها الكبرى ، الواليات 
 ، حيث 1967ل بأنه تابوه حدود الدولة الفلسطينية على عام المتحدة األمريكية ، يمكن القو

تحاول إسرائيل فرض سلطة األمر الواقع على الفلسطينيين، و تحديد حدود الدولة 
الفلسطينية بشكل أحادي يتجاهل المطالب الفلسطينية باالعتراف بدولة فلسطينية على حدود 

  .1967عام 
  

سريبات اإلعالمية المتعلقة بوجود صفقة أمريكية و تجدر اإلشارة ، أنه عند متابعة الت
لتسوية القضية الفلسطينية و متابعة التصريحات الرسمية لحكومة نتاياهو حول شروط 

 إسرائيلي لتسويق –إسرائيل لالعتراف بدولة فلسطينية ، نالحظ أن هناك مخطط أمريكي 
 ، يتم تأسيسها على مشروع دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة ال تشمل بالضرورة القدس

إقليم جغرافي صغير يشمل قطاع غزة و بعض أراضي الضفة الغربية ، مع اختراق 
صارخ من قبل المستوطنات اإلسرائيلية لهذا اإلقليم ، مما يعطي الفلسطينيين دولة 

  .منقوصة السيادة ، قد تكون أشبه بنظام حكم ذاتي محدود السيادة و الصالحيات
  

يل الحثيثة لكسر التابوهات الفلسطينية الثالث ، خالل هذه الفترة ومع محاوالت إسرائ
الزمنية الحرجة بحياة الشعوب العربية ، يتم لألسف محاولة تجزئة القضية الفلسطينية 
ومحاصرتها عبر العمل على محو الخطوط الفلسطينية الحمراء من أجل تصفية القضية 

   .الفلسطينية حسب الرؤية األمنية اإلسرائيلية
  

وما يجري اآلن في هذه الفترة ، يمكن وصفه بأنه عبارة عن 
محاوالت إسرائيلية جادة لحرق مراحل كبيرة من مفاوضات 
التسوية النهائية ، من أجل القفز على الشروط الفلسطينية في 
المفاوضات و فرض سلطة األمر الواقع ، وحشر الفلسطينيين 

ية ضمن صراعات بالزاوية في ظل تشتت جهود الدول العرب
إقليمية وعربية مشتعلة في كل من اليمن وسوريا وليبيا 

  والعراق

  
  ريهام عودة

 فلسطين

  القدس وكسر التابوهات
  لتصفية القضية
 الفلسطينية
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 القدس اليوم حديث الساعة فما الحدث وما الحديث؟  
  

ًلماذا القدس حاليا تشكل محور االخبار في مختلف وسائل اإلعالم المختلفة المحلية 
اب أو باريس مدينة األزياء والجمال أو والعربية والدولية؟ ولماذا لم تكن لندن مدينة الضب

طوكيو مدينة الكمبيوتر واالتصاالت والحواسب العمالقة أو حتى المدن األمريكية 
كواشنطن وفرانسيسكو أو نيوجرسي وشيكاغو مدن الجرائم والمخدرات أو نيويورك 

مية وناطحات السحاب، أو هوليود مدينة الفساد واإلباحية أو غير ذلك من المدن العال
  المتحضرة أو النامية والمتخلفة لماذا إذا اآلن القدس تشغل ؟

  
وليس إال وهي الوحيدة في الدنيا التي تحمل هذه ) القدس(ّولدي جواب واحد فقط وهو ألنها 

  .التسمية وتختص بتلك الخصائص التي تميزها عن غيرها من المدن األخرى
  

ق الزمن، وأغوار التاريخ الموغل في ما إن تسمع بالقدس حتى يقفز بك الفكر إلى أعما
ّالقدم وربما عاد بك إلى اكثر من خمسة آالف عام مضت، وذلك ألن التاريخ المدون 
يتحدث عن هذه األرض منذ ثالثة آالف سنة قبل الميالد ونحن اجتزنا الميالد المسيحي 

  .بألفي سنة كما هو معروف اآلن
ن تاريخها الحقيقي ال يعرفه إال هللا خالق الزمان ولذلك قيل أن القدس من أقدم مدن الدنيا أل

والمكان، فهي بمثابة القلب النابض ألنها كانت وال تزال قبلة ألنظار العالم أجمع، وهذا ما 
ًيجب أن تعيه جميع الشعوب اإلسالمية حاليا، وعلينا أن نعمل على قلع هذه البقعة السوداء 

  .سودت صفحات التاريخّالتي لطخت جبين الدنيا بأبشع الجرائم و
  

وال شك أن الوحدة والتضامن والتالحم عبر إيجاد روح األخوة العربية واإلسالمية 
وتجسيد معاني األمة الواحدة يحقق الكثير من أسباب النصر والعزة، ولنعرف أن الجهاد 
الحقيقي هو الذي يتحقق بتوفر العلل والدواعي المنطقية النابعة من التفكير العقالني 

  .البصيرة الثاقبةو
  

منذ انعقاد مؤتمر السالم في مدريد، وإسرائيل وامريكا واوروبا والعالم أجمع بحكوماتهم 
وشعوبهم، يعرفون أن القدس خط أحمر فلسطينيا وعربيا وإسالميا ومسيحيا، وبالرغم من 
هذا االعتراف واإلقرار تتعرض القدس ومقدساتها وضواحيها ومنذ احتاللها إلى أبشع 

واع مصادرة األراضي والتهويد وهدم المنازل والتغير الديمغرافي، فقد استهدفت العديد أن
من منازلها ومؤسساتها وبنيتها التحتية إلى الهدم بحجة عدم الترخيص أو المصادرة 
إلدعاء الملكية أو إنها أمالك غائبين، وفي كلتا الحالتين يتم إسكان مستوطنين جاءوا من 

لسكن في تلك البيوت ورفع علم إسرائيل فوق سطوحها، وتعيين أطقم كافة بقاع األرض ل
  .حراسة من حرس الحدود وبذلك يجعلون المنطقة بكاملها تعيش تحت اإلرهاب الصهيوني

  
لقد عمدت إسرائيل على إحاطة القدس الشريف بمجموعة 
هائلة من أحزمة المستوطنات وركزت على اغتصاب 

عيين عبر أساليب استيطانية األرض وطردت المواطنين الشر
خبيثة أبرزها النوايا، والدعاية، وقوانين الضم بهدف تصفية 
حقوقهم في أمالكهم باعتبارها أمالكا تم االستيالء عليها بحكم 
االحتالل والقوانين الصادرة عنه وتصفية المؤسسات الوطنية 
اإلسالمية منها والمسيحية، وهدم جميع األبنية األثرية 

 للمسجد األقصى والكائنة حوله، وباشروا في إجراء المالصقة
  .حفريات في إرجاءه بحثا عن آثار يدعونها لهم

  
حكومة االحتالل تستهدف أبناء القدس عبر ترحيلهم وترهيبهم وقمعهم، 
والتخلص منهم عبر تكثيف الوجود اليهودي من خالل النزوح اليهودي إلى 

لطابع اليهودي على المدينة لخلق القدس وتصعيد حركة االستيطان وإضفاء ا
أمر واقع يساند ويعاضد اإلدعاء اإلسرائيلي باعتبار القدس عاصمة أبدية 

وهذا ما عبر عنه الصهيوني المتشدد هرتزل عندما قال إذا . لدولة إسرائيل
حصلنا يوما على القدس وكنت ال أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء 

وسوف أحرق اآلثار .  لدى اليهود فيهافسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا
التي مرت عليها قرون، وهو هنا يعارض األنثرولوجيا والتاريخ، فاليهود لم 
يملكون يوما بمعنى االمتالك شيئا في القدس، بل أن وجودهم كان عابرا 

وكان بن غوريون يردد دائما ال معنى إلسرائيل . على المنطقة والمدينة
  .قدس بدون الهيكلبدون القدس وال معنى لل

  
فإذا كانت حكومة االحتالل ومستوطنيهم في ظل زوبعة األحداث الجارية 
في الوطن العربي قد اتخذوا خطوات جديدة إستباقية فيما يخص معركة 
القدس، فان الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وألوانه السياسية ومعه الشعب 

 تهاون وال تردد فيها، العربي يدركون جيدا أن القدس هي النقطة التي ال
ويدركون كذلك أن القدس هي مشكلة المشاكل وأن حقهم فيها ال يمكن أن 
يقتصر على قدر متواضع كرفع العلم أو االكتفاء بجزء من األماكن 
المقدسة، فمقدساتهم هي إسالمية مسيحية وهي مقدسات في إطار حقوقهم 

عمهم ووقوفهم بجانب وهم يعلنون د. الكبيرة في عاصمتهم الخالدة القدس
القيادة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الذي أبدى صمودا وثباتا حديديا 
على الموقف الفلسطيني الثابت حيال القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني 
وعلى رأسها القضية المركزية القدس وقالها وما زال كلمة مدوية ال لتقسيم 

  .ائيلية التي تريد انتقاص حقوقناالقدس وال للمخططات األمريكية اإلسر
  

إذا بعد كل هذه الممارسات ضد مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، أصبح 
العنوان الرئيسي لنتنياهو خالل عمر واليته الحالية أكثر وضوحا وهو دعوة 
الفلسطيني لالستسالم والتخلي عن أهدافه الوطنية العليا مقابل تسوية مرحلية 

 القدس طابو مسجلة باسم الكيان اإلسرائيلي ويتم في طويلة األمد تبقي
إطارها منح المستوطنات شرعية التمدد حسب الرغبة اإلسرائيلية، 
فالظروف والمتغيرات الدولية والتعنت اإلسرائيلي قد تطور تجاه فلسطين 
وقضاياها الوطنية وعلى رأسها قضية القدس ليتأكد أن قوى الظالم في 

 الخيارات إلرجاع الحقوق ألصحابها، خاصة وهي إسرائيل يرفضون كافة
تحاول دق األسافين في عنق المسيرة السلمية وتقدم قوى التطرف في 
إسرائيل بأشرس هجمة استيطانية على القدس الشريف وتحاول من خالل 

  .ذلك تزوير الجغرافيا والتاريخ
  

ولى إن القدس التي تتمركز في وجدان كل فلسطيني وعربي هي القاعدة األ
واألخيرة التي ال جدل حولها أبدا، فالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وإن 
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتي تتكلل دائما بالفشل 
بسبب المواقف اإلسرائيلية المتصلبة والمتعنتة في أكبر القضايا حساسية 

كد أن االستخالص فحيال هذا التعنت بالقدس لدى إسرائيل يجب أن يؤ
األساسي وهو أن كيان االحتالل وأطرافه غير معنية أو ناضجة الستحقاقات 
السالم، وغير جدية لالستحقاقات الوطنية الفلسطينية في حدها األدنى وهو 
ما يعني بأنه ما زال أمام الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية مهمة وطنية 

  :تتمثل باآلتي
  

ة الصحيحة للمرحلة القادمة وهي في حقيقتها قد تكون اإلدارة السياسي: أوال
مرحلة فراغ، ومرحلة ال مفاوضات من حيث الجوهر وبغض النظر عن 

  .األشكال أو التكتيكات

  القدس
  القلب النابض لفلسطني

  
  رامي الغف

 فلسطين
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وهذه اإلدارة السياسية يجب أن يكون هدفها تفكيك جبهة الخصوم وتقوية 
، وعدم جبهة التحالفات، وإعطاء مناخات مناسبة الستمرار المقاومة الشعبية

عزلهما وحشد المساندة الدولية والعمل بكل المجهودات في الساحات الدولية 
األمريكية واألوروبية وكذلك الساحات العربية واإلسالمية وساحات األشقاء 

  .واألصدقاء وأن تستخدم المنطلقات اإليجابية بصورة سلمية بارعة
  

فاقيات لم تنفذ بعد، استمرار التمسك بالثوابت وبال تردد، فهناك ات: ثانيا
فيجب على حكومة االحتالل تنفيذها فورا، وهناك قضايا الوضع النهائي 
التي قطعت أشواط والتي أستشهد من أجلها القائد الرمز أبو عمار، فال يمكن 
الرجوع فيها إلى الوراء والتي تحتاج من الكل الفلسطيني المزيد من 

ال استقرار نهائي بدون القدس الخطوات إلى األمام بحيث ال حل وال أمن و
  .واألماكن المقدسة وحق العودة واألرض كاملة واالستقالل كامال

  
التأكيد على استمرار مقاومة االحتالل المشروعة، فالمقاومة حق : ثالثا

ًمشروع واالتفاقيات تجاوزت وقتها والشعب الفلسطيني لن ينتظر كثيرا، 
اركة فيها واستكشاف القوانين إضافة إلى توسيع نطاقها وقاعدتها والمش

المناسبة لظروفها الموضوعية وخصائصها في هذه المرحلة من أجل 
  .تعزيزها واالستمرار بنقاط قوتها وإيجابياتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحقيق الجاهزية وترتيب الوضع الذاتي والداخلي وإنهاء االنقسام : ًرابعا
كة القدس الكبرى، الحاصل بين شقي الوطن فورا من أجل العمل لمعر

فترتيب الوضع الداخلي يجب أن يبرمج بالجرعات العالجية المناسبة، ألن 
الجرعات العالجية الزائدة عن قدرة االحتمال قاتلة، والجرعة العالجية 
الناقصة من االحتياجات غير مجدية، مع تمتين كل صيغ الوحدة الوطنية 

إلسالمية وعلى رأسهما وتمتين ودعم صنع لقاء ووحدة القوى الوطنية وا
حركتي فتح وحماس وتكامل المواقف في اتجاه الهدف الوطني لهذه المرحلة 
التاريخية، وهو هدف على طريق أحالم وتطلعات الشعب الفلسطيني ببعدها 
العربي وخيارها الحضاري والتاريخي العربي اإلسالمي والمسيحي 

  .العربي
  

سطينية بالتعاون مع سفارات الدول تجنيد كافة سفارات الدولة الفل: ًخامسا
المتعاطفة مع قضايانا الفلسطينية من أجل فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي 
وممارساته الهادفة إلي تهويد القدس واقتالع شعبنا من أرضة، واالستمرار 
في خلق وتدعيم وإبراز ما تعانيه القدس في اإلعالم من خالل تجميع اكبر 

يني ومن كافة الشعوب والمنظمات الحقوقية حشد إعالمي عربي فلسط
واإلنسانية على اختالف تخصصاتها لفضح هذه الجريمة النكراء والطابع 
العنصري لالحتالل، وتكثيف حمالت التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه 

  .الوطنية المشروعة

قوى اليمين وبناء على ما تقدم يمكننا القول أن استهداف القدس ومقدساتها من قبل أمريكا و
المتطرف والمستوطنين الحاقدين، سيشكل تهديدا خطيرا لمستقبل المنطقة كلها، وهذا 
التقدير يبقى واردا في ظل تواطؤ نتنياهو وزبانيته من المستوطنين العابرين والقادمين من 
أوكرانيا وأثيوبيا وبلغاريا وروسيا ورومانيا والمجر واليمن والعراق ويوغوسالفيا 

عن اختراق الخط الفاصل بين األيدلوجيا التوراتية والمتطرفة والسالم العادل وعجزهما 
وستكشف األشهر القادمة أن نتنياهو وزبانيته ليس إال أرقام جارية من سلسله األرقام التي 
جلسوا خلف مكتب رئيس الوزراء كشاهدين زور على عبث المستوطنين وأتباعهم 

  .بمستقبل القدس والمنطقة برمتها
  

إذا فإن المرحلة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومقدساته 
اإلسالمية والمسيحية تعتبر من أدق وأخطر المراحل التي مر بها حتى اآلن، فالقدس وهي 
أبرز الثوابت المعاصرة التي ال جدل حولها، ففوق جبالها تتبلور حاالت الحضور لتعد 

قدس الوطن األشم والذاكرة الخالدة المزدوجة بجملة الحقائق النوارس بالقيامة، وال
واألشياء، يمشط شعرها تاريخ األجداد واآلباء والشموخ الجبلي الداخل في الطقوس 
الالهبة، إنها امتزاج الحلم بالتراجيديا، أوالدها وبناتها يغزلون مستقبل الحب والسالم 

أت أقدام الرسل واألنبياء للوطن المقدس، وينشدونه ويرتلونه، فإرادة السماء منذ أن وط
  .شاءت أن تكون القدس فاتحة التكوين وعاصمة فلسطين وفلسطين بإذن هللا ستنتصر

  
  :آخرالكالم

إن تحرير القدس ال يتحقق باألماني واألحالم وال بالشعارات، بل عبر حركة ذاتية وطنية 
   وتحقيق النصرتنبع من وعينا الداخلي وفهمنا المتبصر ألدوات المعركة
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 كيف الحال؟  
، بخير   .الحمد
  ال، لسنا بخير

  .لماذا هذا التشاؤم
  .ال، ليس تشاؤما، بل هذا هو الواقع، وهذه هي اللغة الصالحة لوصفه

محسنات اللغوية ال، ليس هذا هو الواقع وال تلك لغتنا، فحتى في اللغة يمكنك إستخدام ال
واللفظية في االجابة، كأن تقول مثال؛ حالنا جيد، لكن ليس كما نريد، لكني أرى أننا نسير 
نحو االفضل في لملمة شتتات أنقاضنا أو ما تبقى منها، لكننا حتما سننهض، فنحن أمة ال 

  .تنكسر، نموت أو ننتصر
  

 نريد لعب دور الميت أو نقول اننا بخير حتى لو كنا نحتضر، هذا ما نقوله عندما ال
المهزوم، وهذا متعارف عليه بأنه إستجماع للشجاعة، وهي ظاهرة لم تعرف إال لدى 

  ..البشر، ربما هذا ما نحاول فعله االن 
  

يبتسم محاوري، يشتد أزره، تعلوا حاجبيه عقدة شديدة، تستفيق فيه كل معاني المروءة 
  ....لد الذات والكبرياء، يغادر نفسه اللوامة، يتوقف عن ج

  ...أصبح يحدثني عن األمل
  

حدثني عن االمل واالرادة والتصميم، وأخبرني بقصة أديسون صاحب االلف اختراع 
ومخترع المصباح الكهربائي، وكيف كان مرض أمه سبب إختراعه، وعن حجم التجارب 

  تجربة99الفاشلة التي خاضها قبل أن ينجح في إختراعه؛ لدرجة أنه خاض أكثر من 
ًلقد أثبتنا أن هذه أيضا .. هذا عظيم “فاشلة وفي كل مرة عندما تفشل تجربة كان يقول 
، فكان ال يطلق عليها تجارب فاشلة ”وسيلة غير ناجحة للوصول لالختراع الذي أحلم به

ً، وعلى الرغم من عدم نجاحه في عدد كبير جدا من المرات إال أن !بل تجارب لم تنجح
 أنار مصباح إديسون 1879ًل استمر في المحاولة، وفعال في عام ذلك لم يدفعه لليأس ب

  .ًلتشع الوجوه بهجة بهذا االختراع العظيم
  

حدثني عن الثورة الفلسطينية وكيف نهضت من رماد النكبة 
الى جمرة المقاومة، حدثني عن ياسر عرفات وكيف تسلح 
 باالرادة واالمل بعد النكسة مباشرة، وكيف جاء الى اجتماع

القيادة في دمشق في بدلته العسكرية وببندقيته القديمة وفي 
المموهة بالطين، وكيف إستنكر رفاقه " الفوكس فايجن"سيارة 

عليه هذه الهمة بعد الهزيمة الساحقة الماحقة في حرب 
بل ! ؛ وكيف فاجأهم ياسر عرفات برده؛ نحن لم نهزم،1967

  اشرة فيــم مبـرج من إجتماعهــوا، وكيف خــم الذين هزمــه

 دورية الى االرض المحتلة بعد النكسة مباشرة، وعلى إثرها كانت 
  .االنطالقة الثانية لفتح والثورة الفلسطينية

  
حدثني عن ياسر عرفات وموقفه بعد الخروج من بيروت حين سأله 
الصحفي يوري أفنيري، الى أين أنت ذاهب اآلن؟ وكيف أجاب ياسر 

  ....لسطينعرفات وبدون تردد ، الى ف
  

حدثني عن الثورة الفلسطينية في حلها وترحالها، حدثني عن ايلول 
واالحراش، وعن بيروت وايار، وعن طرابلس والحصار، وعن المجازر 

، وكيف أصبحت "هوشي منه"وعن العواصم اللقيطة كيف اصبحت بدمنا 
  ".سايغون"بدوالراتهم وعاهراتهم 

  
ء يكسرنا، حدثني كيف تنتقل حدثني عن االنكسار والخنوع وأن ال شي

البندقية من كتف الى كتف كما تنتقل من جيل الى جيل، حدثني عن االسراء 
  .والمعراج وكيف أصبحت القدس عاصمة السماء ومدينة االنبياء

  .حدثني وأفهمني ان الثائر هو المتفائل وهو قرين االمل
 اليأس حدثني عن أعظم االسلحة التي تصيبنا في مقتل؛ حدثني عن داء

  .والقنوط واالحباط
  

ّداء اليأس والقنوط واإلحباط النفسي، أو خلخلة النفسية، وإشعارها بالعجز 
المتناهي عن الصمود والثبات، وعدم قدرتها على تهديد أو مجابهة مصالح 
ّاألعداء؛ هو أكبر هدف ظل أعداء االمة يعملون على تحقيقه، حتى يجعلوا 

َوذلك ألن األمة مهما أصيبت . عها بكل سهولة ّاألمة لقمة سائغة يمكن ابتال ِ ُ ّ
ّباالنكسار على المستوى العسكري المادي، فإنها تظل قادرة على مقاومة  ّ
َاألعداء ومواجهتهم وإعمال الكر والفر في مقاومتهم، ما لم تمن باإلحباط  ْ ّ ُّ

َالنفسي واليأس الفكري والهزيمة المعنوية التي هي أشنع الهزائم التي يص اب ُ
ّإن هذه الهزيمة إذا أصابت أمة، أهلكتها ؛ وتصبح . ٌبها فرد أو جماعة

  .صالحة للتعرض لكل نوع من انواع المهانة والذل
  

ولذلك بقيت هذه االمة دائما وبشكل يومي ومستمر وعلى مدار الساعة تحت 
مجهر االعداء يرقبون معنوياتها وسلوكها وتطورها والذي ما يلبث أن 

  .ضوا عليه رغبة في ثنيه وتثبيطه أو كسره في الصميمينهض حتى ينق
  

َلقد ظل األعداء يستهدفون األمة في كل عصر في معنويتها؛ ذلك ألنهم  ّ
يدركون تمام االدراك أن المعنويات هي أساس البنيان والعلوم والتقدم 
والنهضة وأساس سائر أنواع المعرفة التي توفر سبل المواجهة والصمود 

ّذلك يسعون لخلخلة النفسية وتعريضها للقنوط واإلحباط بل واالنتصار، ل
  .وأكثر من ذلك فهم يرغبون في إيصالنا لمرحلة االنكسار والتشظي 

  
فهم لم ولن يكتفوا بإنزال الهزيمة العسكرية واالنكسار المادي على األمة، 
َوإنما ركزوا عنايتهم على إصابتها بالهزيمة الداخلية التي تمس أعماق  ّّ َ ّ
الضمير، و تجعله يشعر بالصدمة القاسية األليمة؛ فإن نجحوا في تحقيق 
ّاالنتصار العسكري، ولم ينجحوا في تحقيق االنتصار المعنوي، تأكدوا أن 
َّانتصارهم قرين االنكسار في اي فرصة تسنح لألمة، وأنه انتصار موقت  َ ُ

ًسرعان ما يتحول انكسارا َوهكذا كان ؛ وقد حدث أن منيت . ّ ِ األمة بالهزيمة ُ
العسكرية لنقص في االستعداد والتعبئة، أو لحكمة ربانية؛ ولكنها عما قليل 
َّعادت فأحسنت الكر، وكسبت المعركة في الجولة الالحقة، فتلك سنة الحياة 

  ".وتلك االيام نداولها بين الناس"وسنة هللا في خلقه 
  

باين خالل مسيرتها من الطبيعي أن تمر النفس اإلنسانية بحاالت شديدة الت
  ًفي الحياة فبينما تشرق أحيانا، ويملؤها الطموح، ويدفعها األمل لتحقيق

  القدس
عاصمة التفاؤل 

 واألمل

  
  مهند طالل األخرس

 فلسطين
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  .لمعجزات، تداهمها أمواج اليأس واالحباط في أحيان أخرى، فتنهزم أمام المصائب والصعوبات والمخاوف ا
  

ولعل االحباط واليأس والقنوط من أخطر ما يهدد سالم النفس اإلنسانية، ويقضي على مقدراتها ويشل إمكانياتها استسالمها لإلحباط والهزيمة الداخلية 
ًن ال شيئا مما فسد يمكن إصالحه، وأن األجدى وقد انسكب اللبن أن نعكف عليه باكين نادمين بدال من القيام والبحث عن حلواستشعارها أال فائدة، وأ ً.  

  
ومن خطورة الشعور باإلحباط والهزيمة النفسية أنه يقضي على أي أمل لإلصالح، مع أن األمل ال ينقطع ما بقيت هناك حياة، إلى جانب أنه ينطوي على 

ّال تخفى، فبدال من الكد في سبيل الخروج من األزمة يكتفي المحبط بالعويل واعتبار نفسه شهيد المصيبةراحة  ومن ثم يعزو كل فشل الحق إلى مصيبته ! ً
ُالتي وقع فيها أو أوقع نفسه، ومن ثم أيضا تسلمه كل مصيبة وهزيمة إلى أختها أو أكبر منها رب من تحت الدلف ليقع كالها:"وحينها يصح فيه المثل القائل!. ً

  ".تحت المزراب
  

الحرب النفسية أشد فتكا ودمارا من األسلحة النووية ألنها تستهدف العقول واألعصاب والمعنويات، وإشاعة االحباط وسرقة األمل وما يحويه من مقومات 
 والحرب على السواء، بقصد تخريب الوطن وتفتيت القضية النصر، وتحطيم الشعب والوطن والجبهة الداخلية بالجملة، وتفتيت الوحدة الوطنية في السلم

وحرف البوصلة، وإستنزاف الطاقات عبر تناقضات ثانوية وابراز الخالفات الداخلية الكامنة في أي مجتمع او شعب أو أمة، وإسترجاع ما فيها من أحقاد 
  ".نحن"فهوم الذات الجمعيةلدى أصحاب االنفس المريضة وتغييب م" األنا"وضغائن وتضخيم الذات الفردية 

  
  .الحرب النفسية تستخدم بشكل عام ضد اإلنسان، ونفسيته، وعقله، للسيطرة على اإلرادة، بهدف تطويعها وتضليلها وتدجينها وكسرها

  .اليأس من إمكانية أي عمل إيجابي: ويمكن تعريف الهزيمة النفسية بأنها
ة هي االشاعة، وانجع أدوات االشاعة؛ هي العناصر المضادة للثورة واالمة، واصحاب الفكر الهدام، وأحسن وانجع ادوات الحرب النفسية واكثرها فعالي

والتمنطقون والمتثاقفون والجاهلون، وأصحاب االدوار المشبوهة، والباحثين عن دور في خضم المعركة، وهم جميعا ما أصطلح على تسميتهم بالطابور 
  .الخامس

  
س والقنوط كأحد أسلحة الحرب النفسية في أفراد المجتمع تأتي بسبل عدة، أهمها؛ عدم النجاح والفشل المتكرر في مواقف او إن بث مشاعر اإلحباط واليا

معارك متعددة أو متتالية، وعدم القدرة على فعل ما يريد الفرد او المجتمع، كأن يبحث الفرد عن عمل وال يجد ما يناسبه بعد عدة محاوالت متتالية، أو 
ًنتيجة عدم التوصل لحلول للمشكالت التي يواجهها هو أو مجتمعه، وليس الفرد فقط من يقع باإلحباط واليأس، بل أحيانا شعوب بأكملها تصل لحالة يحبط 

فخروجها من مأزق ودخولها آخر، وسيرها من هزيمة صغرى ألخرى أكبر، وخروجها من نكبة لتقع في نكسة، يتسبب في توليد مشاعر .. اإلحباط
وهنا يأتي دور النخبة والطليعة في أي مجتمع وتحديدا حول دورهم في تحديد االولويات في المواجهة والنضال وتحديد االعداء . إلحباط والقنوط واليأسا

 خارطة النهوض والخصوم ومواجهة العناصر المضادة والتصدي لكل المظاهر السلبية وتعظيم المظاهر االيجابية والبعد عن المثبطات والمحبطات، ورسم
وبشكل عام تحديد معالم الصراع وخوضه كرأس حربة وكمثال حر وصارخ على فهم ) الخارجي(كي تمتلك االمة زمام السلوك المادي) الداخلي(النفسي

  .المرحلة وأبعاد الصراع
  

ه، وإذا أردت أن تهزمه، فأقنعه بأنه ضعيف فاشل يحتاج ًإذا أردت أن تسحق شعبا او إنسانا بعينه، فأقنعه بأنه تاف: إن الحرب النفسية في أبسط صورها هي
الى حمايتك دائما، وإذا أردت أن تربكه، فأجعل المصائب تحاصره من كل جانب، بما فى ذلك تجنيد العمالء والجهلة إلثارة الفتن والبلبلة واشاعة الفوضى 

بحجج وذرائع ال يقبلها عقل، وال يقرها منطق سليم، وال مبرر لها سوى انها من انتاج واثارة الخالفات المناطقية والقبلية والجهوية واالقليمية والطائفية 
  ".أن يقع الفأس فى الرأس"عمالء وسفهاء ال يحسبون للنتائج السيئة حسابا اال بعدما 

  
  وفي كل االحوال وعبر كل االزمان كانت القدس وستبقى؛ عاصمة للتفاؤل واالمل، ووطن لكل شيء جميل
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  السياسي ، ويطفو على سطح األحداث لما له من أبعاد على المدى البعيد ، المشؤوم يلقي بظالله على الوضع" وعد ترامب " سيبقى 
 . لفلسطينيةوانعكاسات على مجمل مستقبل المنطقة والقضية ا

 
والمنددة بالقرار األحمق للرئيس االمريكي ترامب  األدارة االمريكية لم تتوقع كل هذا الصدى وردود الفعل العالمية الغاضبة والواقع أن

طريق والتسوية السياسية وسد ال ًالى القدس واالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل ، ناسفا بذلك عملية السالم بنقل السفارة من تل أبيب
 . االنحياز االمريكي الواضح للكيان االسرائيلي أمام حل الدولتين ، وأثبت بما ال يدع للشك

 
فهي صفقة لتصفية ووأد الحق  قبل والدتها ، وال يجب أن يعيدنا للحديث عنها ،" صفقة القرن " ما يعرف ب  كذلك فقد أجهض بيديه

 . الفلسطيني الشرعي
 

فلسطين وحدها ، بل في العالم  اهير ، وفجر الغضب الشعبي الساطع ، وأثار ردود فعل واسعة ليس فيالجم " وعد ترامب" لقد أشعل 
ًبأكمله ، عربيا ودوليا ، وتجلى ذلك في موجة شهدتها العديد  االحتجاجات المنددة بالقرار االمريكي والمستنكرة للوعد الترامبي ، التي ً

 ولعل العالم لم يشهد منذ فترة طويلة هذا القدر من األصداء وردود الغعل . مية والعالميةمن المدن والعواصم والدول العربية واالسال
تخفيف وطأة التوتر وتنفيس الغضب بتصريحاتهم ان  وتظاهرات احتجاجية في كل أنحاء العالم ، وسارع المسؤولون االمريكيون الى

 . يكون اال بعد عامين من اآلن نقل السفارة االمريكية لن
 

االمريكي ، وأكدوا  ومدوية من حلفائها التاريخيين كفرنسا وبريطانيا والمانيا برفضهم الوعد قد تلقت االدارة االمريكية صفعة قويةل
 . ًجميعا على حق الفلسطينيين في القدس عاصمة لهم

 
مسحة األحذية وأشهرها في مؤتمر والرد األقوى جاء من فنزويال ، حيث قام رئيس وزراء استراليا بطبع صورة دونالد ترامب على م

 . صحفي
 

ً عاما ويتكرر ٢٢يقولون ، وانما هو قرار اتخذ قبل  حقيقة األمر أن القرار االمريكي المجحف ليس وليد الساعة أو ابن يومه كما وفي
ولكن الرؤساء السابقين  ،االمريكي الرضاء اللوبي الصهيوني االمريكي والحصول على تأيديهم وكسب ثقته  في كل الحمالت االنتخابية

 ًللعواقب ، حتى جاء ترامب األحمق وأعلن عن ذلك برا بوعده الذي قطعه في جولة ًلم ينفذوا ذلك واالقدام على هذه الخطوة تفاديا
 . االنتخابات األخيرة في امريكا

 
هل يعيد العرب الى قبلتهم حداث ؟؟ وهل قرار ترامب قادر على اعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة وصدارة األ: والسؤال هو 

 ؟األولى
 

للقضية واالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب  الدول االورويية قادرة على المبادرة الى عقد مؤتمر دولي وايجاد حل عادل وهل
  !فنجان ؟ ة فيأم أن كل هذا هو زوبع !! ًدور أكثر فاعلية بدال من الواليات المتحدة الفلسطيني والدولة المستقلة ، ولعب

 
ًما من شك ان امريكا بخطوتها فتحت بابا جديدا لجهنم في المنطقة ، وزادت االضطرابات فيها ، وقوضت دورها التاريخي كراعي  ً

لمساعدتهم في الوقوف بوجه الخطر االيراني وحزب هللا ،  السالم ، وأدت الى توتر العالقات مع حلفائها العرب الذين تعول عليهم لعملية
ًالحل النهائي المنشود وفشل فشال ذريعا ،  الفلسطينية الى التفكير بجدية اعادة النظر في اتفاق اوسلو الذي لم يؤدي الى وجعلت السلطة ً

 ، والعودة الى طريق المقاومة الشعبية واخفق في تحقيق الحلم الفلسطيني

  ؤومشمل ابمراتوعد 
 الفعلد ودورصداء األ

  
  فريد حسنشاكر 

 نفلسطي
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  مازيغاأل
  لسطنيالقدس وف

  
  
  
  
  
 من موضوع القدس وعن موقفها من خطاب التظاهر لصالح القضية الفلسطينية اتصل بي بعض المواطنين يسألون عن موقف الحركة األمازيغية 

األمازيغية  الحركة األمازيغية، وفيما يلي رأيي الذي أعتقد أنه ينسجم مع توجهات عموما، بعد مسيرة الرباط التي لوحظ فيها غياب األعالم والالفتات
  :الديمقراطية بمختلف مكوناتها

 
باعتبارها حركة مدنية مستقلة نبعت أساسا  ،دديمقراطية تتضامن مع جميع الشعوب التي تتواجد في وضعية احتالل واضطها الحركة األمازيغية حركة

الفلسطيني نضاال من أجل التحرر، ذلك  المواطنة، ومن هذا المنطلق العام، تعتبر الحركة األمازيغية نضال الشعب من وجود ظلم وتمييز وانتهاك لحقوق
دولة إسرائيل وطرد   التي أدت إلى قيام1948داث سنة العرب واليهود، فإن الوضع الذي تمخض عن أح أنه بغض النظر عن الخالفات الموجود بين

أرض  األمازيغ قد حاربوا مختلف أنواع الظلم منذ فجر التاريخ الذي وجدوا فيه على الفلسطينيين من أراضيهم هو وضع غير مقبول، من منطلق أن
  .تامازغا

 
طرف القوميين  ّالتي لسنا ضدها ، أصبحت تستعمل لمدة عشرات السنين منالقضية الفلسطينية  ّلكن المشكل بالنسبة لنا لم يقف عند هذا الحد، بل إن

 والكوردي والقبطي لفرض الهوية العربية على بلدان غير عربية، أي أن القضية ّالعرب واإلسالميين ضد حقوق شعوب أخرى مثل الشعب األمازيغي
  .ولم تقبله ازيغيةالفلسطينية استعملت كوسيلة تعريب، وهذا هو الذي رفضته الحركة األم

 
 فلسطين التي هي شعارات عرقية ودينية، ولهذا ال تنزل الحركة األمازيغية إلى من جهة أخرى رفضت الحركة األمازيغية شعارات التضامن مع

ا، فالقضية الفلسطينية إذا تشارك في تلك المسيرات بشعارات ال تؤمن به المسيرات التي ينظمها هؤالء بالرباط أو غيرها من المدن، ألنها ال تستطيع أن
مساندتها، وهذا ما ال يقبله تجار القومية وتجار الدين ألنهم يريدون  وليست عرقية أو دينية وينبغي لجميع الشعوب قضية احتالل فهي قضية سياسية كانت

  . القضية ألهدافهم الخاصة استعمال
  

موضوع القدس له سياق  القدس عربية وقضية األمة العربية واألمة اإلسالمية، بينماالماضي مثل أن  وقد ظهر هذا في الشعارات التي استعملوها األحد
وشعوب وقبائل  واليهود هي أقدم منهم جميعا، فقد كانت مجاال تعاقبت فيه دول وديانات وثنية آخر مختلف، فالمدينة التي هي موضوع نزاع بين العرب

األقل قبل  بوقت طويل، وأصبحت بعد ذلك مدينة اليهود على" سماوية"التي يطلق عليها  ور الديانات سنة قبل الميالد، قبل ظه5000شتى على األقل منذ 
 المسيح مدينة مقدسة للمسيحيين خاصة بعد القرن الثالث الميالدي، ثم بعد ستة  عام من ميالد المسيح، خاصة في عهد الملك داوود، وأصبحت بعد1000

األماكن المقدسة لليهود والمسيحيين كما وجدوا أماكن الصالة،  لعرب المسلمون بصلح وبدون حرب، فوجدوا بهاقرون من ميالد المسيح دخل إليها ا
  .أماكنهم ومقدساتهم على التي كانت موجودة من قبل وأضافوا

  
االنتصار في الصراع يهمها  األهواء السياسية واإليديولوجيات المتطاحنة ال تنظر إلى التاريخ بقدر ما  هذا ما يقوله التاريخ، لكن

مدينة يهودية وهذا مستحيل ألن من شأنه أن يؤجج الحروب في المنطقة،  بينها وبين الخصوم، ولهذا تريد إسرائيل جعل القدس
النتيجة، ولهذا نرى ضرورة أن يكون للقدس  العرب جعل القدس عاصمة لفلسطين وهذا أيضا مستحيل ألنه يؤدي إلى نفس ويريد

يتعايشا في  ألنه بالنسبة لنا ما هو أساسي هو إيقاف الحرب بين العرب واليهود لكي. دولي  تنظيمه كمجالوضع خاص بها يتم
 الدولتين على المدينة المقدسة سالم وفي دولتين مستقلتين، وال يمكن ذلك إذا استحوذت إحدى

  
  واأسك عادل

 المغرب
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  نية يف القدساحلقوق الفلسطي
  ناليوم العاملي حلقوق االنسايف 

  
  
  
  
 ليس هناك إال حركة حقوقية واحدة في العالم تكون عادلة وهي التي ترفض وجود الظلم بشكل تام ".  
 

الناس واألعمال التي تؤديها المؤسسات والوظائف التي  يكون ممكنا توصيف األوضاع الفلسطينية في القدس المحتلة والسيما أحوال لكي
وفق للمعايير الدولية التي تحدد  المادية التي تحيط بهم ومقدرتهم الشرائية والمستوى المعيشي الذي يتمتعون به فيها والظروفيشتغلون 

تؤدي نهاية إلى  البشري فإنه من الضروري القول بأنه األوضاع كارثية ودون المأمول ويمكن أن الشروط العادية للحياة الطبيعية للكائن
 والثروة ومواقع اإلنتاج وإبقاء السكان األصليين في وضع الجمود واإلقصاء ستئثار المحتل بمراكز القوة والسلطةاالنفجار وذلك ال

  .والمحاصر وفي أقصى الحاالت يتم التعويل على الشريحة المنتجة بشكل نسبي
 

صفية مبكرة ويعيش األطفال والنساء والشيوخ إلى ت المقدسيون إلى التمييز على أساس الهوية واالنتماء وتخضع العائالت العربية يتعرض
والهوامش من جهة األدوار واألوضاع  والمالحقات العنيفة ويحرمون من الحركة والترقي ويوضعون على الحواشي في ظلمات المراقبة

استمرار في العمل  أمينحاجياتهم الطبيعية ضمن المعايير العالمية وال يجدون الفرص الكافية لت ويحرمون من ممارسة وظائفهم وتلبية
  .جمة في مواجهة المتطلبات التكوينية لألوضاع المادية والوجود لمصلحة األجيال القادمة ويجدون بالتالي صعوبات

 
باالعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن إلى  المزري يتطلع الفلسطينيون إلى شعوب العالم ودوله في يوم االحتفال العالمي أمام هذا الوضع

العاصمة التاريخية واألبدية  مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وعلى الحقيقة التاريخية التي تجعل منها حقوق الشعب الفلسطيني فيتثبيت 
  .للدولة الفلسطينية ذات السيادة عليها

 
على العالم وزرعت الكيان اإلرهاب أداة للهيمنة  كانت العولمة المتوحشة قد أنتجت إمبراطورية الفوضى الخالقة وجعلت من تصنيع اذا

الحروب الدينية في الفترة  الشرق متوسطية من أجل رد االعتبار وجبر األضرار التي لحقت باليهود إبان الغاصب في قلب الجغرافية
 االعتبار للقضية برد المقاومة الحقوقية التي تتكون من الشعوب المحبة للعدل والحق مطالبة اليوم الوسيطة والحديثة وفي الحقبة النازية فإن

 بتشريع التوسع االستيطاني وقام بتغذية المد الصهيوني العنصري وتعزيز الفلسطينية ورفض القرار األمريكي الذي كرس وعد بلفور
ودور المقدسيين وتصادر بيوتهم وأراضيهم وتهدد ممتلكاتهم ومتاجره  الحركات اليمينية المتعصبة التي تزيد من سلوكها الظالم تجاه السكان

  .مساجدهم وكنائسهم العبادة من
 

أجل  على السواء يتطلعون في هذا اليوم الحقوقي العالمي الى هبة عالمية منصفة من والحق أن العرب من المسلمين والمسيحين والالدينيين
لحقوق التاريخية للعرب في القضية الفلسطينية من أجل تأكيد ا رد العدوان وصد الحرب االيديولجية المعولمة والمؤامرة القانونية ضد

النزعة االختراقية والقوة التدميرية  بالثوابت الحضارية في مدينة السالم وخاصة التخلص من الحضور الصهيوني ومن القدس والتمسك
  .للعدو

 
ن االستيطان واالجتياح القدس م على االنسان في العالم يمر عبر انهاء االحتالل االسرائيلي لفلسطين وتحرير إن إلغاء العبودية الممارسة

قيد اإلتمام قد عاد إلى  ان المطلب الكلي للتحرير الذي ال يزال. الحياة والتطور والسكن في العالم والغاء مصادرة ارادة اإلنسان العربي على
االشتغال على هذا  ي العالميالمطلوب من القوى الفلسطينية والشارع العربي والمجتمع المدن الواجهة بقوة بفعل القرار األمريكي الظالم وان

 لترويض الفصائل المقاومة وإشراكها عنوة في العملية السلمية التفاوضية غير لكن أليست عولمة القضية الفلسطينية هي تقنية كلية. المطلب
 ؟المجدية وممارسة المزيد من الهيمنة على باقي األرض بدل تحريرها 

  
  يالخويلدزهير 

 تونس
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 بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين كانت بداية للصراع" آرثر بلفور"البريطاني  ًعندما منحت بريطانيا وعدا لليهود على لسان السياسي 

ِاألمريكي دونالد ترامب يعد اليهود وتحت ضغط اللوبي  مة الشعب الفلسطيني، واليوم الرئيسالعربي اإلسرائيلي، على حساب إرادة وكرا َ
ّترامب يتحدى الشرق والغرب، الحلفاء قبل » والمسيحيين اإلنجيليين في الواليات المتحدة بجعل القدس عاصمة إلسرائيل (أيباك(اليهودي 

وإسرائيل تحت سابع أرض،  ، وبذلك يكون قد دفن عملية السالم بين فلسطين»غرافيةبالتاريخ وال بالج الخصوم، وغير عابئ بالحقوق وال
 ، وليساهم بذلك بضخ دماء جديدة في عروق»ًالشرق أصبح سوقا يعيش منه الغرب» وستتزايد االضطرابات والصراعات في الشرق األوسط

ًمشروع بلفور، الذي كاد أن يتحول عبئا على مموليه ّ.  
 

عن بقية رؤساء أمريكا األربعة  رئيس غريب األطوار، والتصرفات، بتسريحة شعره وبصوته وإلقائه ومشيته، يختلف ،دونالد ترامب
لتحقيقها، ولن  مفتاح السر لفهم سياساته التي سيتبعها، رجل أعمال جسور، يحدد أهدافه ويسعى واألربعين، إن فهم شخصيته وطبائعه سيكون

 ً،مجرد بداية، ولم نصل لحافة هاوية انطالقة هذه الحرب بعد، يحتل قطر سعوديا المية ثالثة، إال أن هذه هييهتم حتى لو قاد العالم لحرب ع
ًوالعراق وسوريا إيرانيا، ويسعى قريبا لتفكيك تركيا، كل هذه األحداث وهو   .ما زال في سنته األولى في الحكم ً

 
 –الشرفاء والنزهاء منهم  – علنها على نفسه، ففي سوريا رفضت المعارضة والنظامالعالم، بل العالم أ دونالد ترامب، لم يعلن الحرب على

 الطرفين وقعوا االتفاقات مع الخارج، وبموجب مصالحهما الشخصية وأجنداتهما التدخل الخارجي، وتحت الطاوالت هناك رموز من
آالف الميليشيات والتنظيمات اإلرهابية التي يقودها عمالء و ،ومصالح الخارج االستراتيجية سمحوا التدخل الروسي واألمريكي واإليراني

قوية على مستوى المنطقة، ألنها منشغلة بنفسها،  االستخباراتية األجنبية، وإعالن ترامب لن يكون له أي ردود فعل عربية عسكرية األجهزة
اإلعالم العربي «والتهديد اإلعالمي  التنديد السياسيوالفوضى والحرب، وفي أسوأ األحوال ستقوم معظم العواصم ب وتواجه تداعيات الصراع

  .«يطرد صحفييه، بسبب تغريداته وآرائه
 
ُالقرار ليس تكتيكيا، بل قرار أخذ على البعد االستراتيجي، أي ليس نزعة هذا ُ ّطارئة، بل جاء مع سابق التفكير والتخطيط مع معظم حكام  ً

القرار في تل أبيب مقابل التحالف  ّشنطن دعمتها ضد كوردستان، والرياض وافقت على هذاّتقدم على أي خطوة ألن وا العرب، فبغداد لن
َوالقاهرة على علم بالقرار منذ زمن وبصمت عليه، أما صنعاء وطرابلس وتونس ،ًضد إيران، وإسرائيل راضية جدا عن دمشق َ ومقديشو  َ

كونها تنتظر رفع العقوبات األمريكية عنها، وال تريد إغضاب  ًموقفاوجيبوتي وموروني فهم خارج السرب، الرباط ال يمكنها أن تتخذ 
  .العربية ال تتفق إال ضد إرادة شعوبها وحق الشعب الكوردي في االستقالل واشنطن، والجامعة

 
ًترامب كان صريحا جدا وواضحا جدا قبل انتخابه، وفي خطابات عامة دونالد ً ً لمي، كانت صراحته جماهيرية بثت على شاشات اإلعالم العا ً

والفلسطينيين وكل ما له عالقة بهم، فلم  أو التأويل في نيته حول القدس وإسرائيل، وكرهه لإلسالم والمسلمين والعرب ًال تترك مجاال للشك
لفاء أمريكا أصدقاء وح القدس؟ إال أن تصريح ريكس تيلرسون في أن القرار اتخذ بعد المشاورات مع هذه الغرابة المزعومة من قراره حول

  .ّأحرج العرب، وكشف للشارع العربي في أن حكامهم يعلمون باألمر قد» َمن هم أصدقاء وحلفاء أمريكا في الشرق األوسط؟«
  

ًالمسجد األقصى، ليس زمانيا وال مكانيا، وربما بهدمه، وإنشاء  القرار األمريكي الذي وقعه ترامب هو بداية المشروع الصهيوني في تقسيم إن ً
يهودية، وشعب يهودي، فهي ستستغل هذا القرار  المزعوم مكانه، وخاصة وأن إسرائيل تسعى لجعل القدس لعاصمة يهودية، وبرموز يكلاله

إلى القدس عبر   ألف مقدسي دفعة واحدة عبر الجدار، وضم مناطق جديدة165تتمثل في التخلص من  ،لفرض معطيات صادمة على األرض
  . أدوميم وموشيه أدوميماألنفاق مثل مناطق معاليه

 
يسحب أردوغان قواته من  ّهل سيسحب قاسم سليماني فيلق القدس من سوريا ويتوجه به للقدس؟ هل: أن نسأل ويبقى

ّنصر هللا من دمشق وحمص ويوجه حزب هللا نحو القدس؟  ّإدلب وعفرين ويتوجه بها إلى القدس؟ هل سينسحب حسن
ّدتهم ويتوجهوا نحو القدس؟ هل التحالف العربي سيغير الوجهةحربهم ضد بني جل هل سيتوقف الحوثيون من اليمن  ّ

 إسرائيل العسكرية وقواعد أمريكا؟ إلى إسرائيل؟ هل ستتحرك المطارات الحربية العربية وتستهدف مؤسسات
 

الحتجاج، وا والمسلمين من حيل لمواجهة هذا العداء السافر، غير الشجب واإلنكار ّهل عند حكام العرب: باختصار
والفلسطيني حقيقة أن كوردستان وفلسطين ضحيتا  والذي اعتبروه كارثة تاريخية؟ وهل يدرك الشعب الكوردي

  ؟الغرب ّاستبداد حكام العرب ومصالح

 صهيون لبين ترامبوعد 

  
  سالمإدريس 
 تانكوردس
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  مال  ركان هدتعمل 
  انوسن رؤدفل

  
 ًتنديدا وشجبأ وإستنكارا، لقرار الكونجرس  النفاق، والرياء، والمجامالت الكاذبة، التي مألت صفحات التواصل اإلجتماعي: ًبعيدا عن ً

  .أن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل:األمريكي وما أدلي به ترامب من تصريحات مفادها
  

وإن حتي نعتوني بالصهيوأمريكي  ،بهذا القرار، وإن إختلف معي القريب والبعيد، وأمطروني بوابل من السباب والتعنيف الشديدًأنا أرحب جدا 
  .ُوالماسوني أو حتي بخط الصعيد

 
جد حرية دينية وال  توال :لتعلموا الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار سترجعوا التاريخ، واقرأوا الحاضرانظروا حولكم لبرهة و ا

  .حتي إجتماعية في بلد ترزح تحت وطأة الثقافة العربية العنصرية العنترية
 

َيكفي أن إسرائيل ال تعلم أبنائها في معاهدهم الدينية كتب تحرض علي سلب وإغتصاب وقتل اآلخر وأكل لحمه ُ ُ .  
 
ُالناسف ليفجر نفسه في األبرياء أثناء تواجدهم في الكنائس  زامهتطبع كتب تحوي بين صفحاتها المادة المتفجرة التي يحشو بها اإلرهابي ح ال

  !!!  للصالة والتعبد
 

  :المقرر علي الصف الثالث الثانوي أزهري والذي جاء فيه اآلتي" اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع "ليس عند إسرائيل كتاب ككتاب 
َفإن بنوا ذلك هدم، وال يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت  ،وز فى دار اإلسالمُتبنى كنيسة فى اإلسالم؛ ألن إحداث ذلك معصية، فال يج ال ِ ُ

 . ُالتي فتحت عنوة كمصر وأصبهان وخاصة فى البالد
  

ُأيضا هجوم المصلين بعد صالة الجمعة علي بيوت  ويفسر ُ يفسر حرق وتفجير وهدم الكنائس الذي انتشر كالنار في الهشيم في ربوع مصراهذ ً
كنيسة فيما بعد، وهذا ما حرمته  أنهم اتخذوا بيت أحدهم للصالة؛ لعدم وجود كنيسة في القرية، خشية أن يصير ين وحرقها لمجردالمسيحي

ًالتعاليم حسب ما ذكر سالفا   :من الكتاب جاء اآلتي وفى موضع آخر. ُ
أفرادًا  خيل، ويلجأون إلى أضيق الطرق، وال يمشون إالوشد الزنار، ويمنعون من ركوب ال ويعرف أهل الكتاب فى ديار اإلسالم بلبس الغيار»

 .«ألن هللا تعالى أذلهم متفرقين، وال يوقرون فى مجلس فيه مسلم
  

ًويلبسون إزارا مخالفا إلزار المسلمات، وتميز دورهم  تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن«: فإنه» اإلقناع«كتاب  وحسب ً
بما أن اإلساءة تقطع عروق «: وعدم الميل لهم ،ويدعو نفس الكتاب لكراهية الغير.«لسائل عليهم فيدعو لهم بالمغفرةا بعالمات حتى ال يمر

وترسيخ روح العداء والكراهية بين  كل هذا التمييز والعنصرية  .«الميل القلبى لهم، وقطع عروق المحبة معهم المحبة فيجب اإلساءة لهم وعدم
  !!! الذين سيخطبون في الناس بعد ذلك  ينشأ عليه الطالبأبناء الوطن الواحد، 

  
إقامة الحجة الباهرة على " ُفما ذكر هو غيض من فيض، ناهيك عن كتاب  كتب آخري لها نفس المنهج يلزمنا الكثير من الوقت لو تحدثنا عن

  !!! يكفي عنوان الكتاب لتعرف ما يحويه  "هدم كنائس مصر والقاهرة
 

علي الفضائيات . اإلهانات والسب والتجريح في عقيدة اآلخر  من التمييز، والتعصب، والعنصرية، وال يخفي علي أحد كم: عانيُومازلنا ن عانينا
وأن . والنجسين وأحفاد القردة والخنازير  علي النصاري واليهود ووصف معتقداتهم بالفاسدة ونعتهم بأبشع الصفات كالكفرة وغيرها والدعاء

  !!! مع دماء المسلميندماءهم ال تتساوي 
 

 !!أفبعد كل هذا تريدون مني أن أشجب وأستنكر وأدين قرار ترامب باإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ؟؟
 .أري أن إسرائيل أرحم بكثير علي مقدساتنا هناك، من عرب اعتنقوا تكفير األخر واستحالل دمه

ُفلم تعد هناك رمال لدفن رؤوسنا َ ! 

  
  ت اسكندرثابالد مي

 مصر
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Today the most promising and effective methods of terror are 
violence against peaceful population , with the obligatory 
demonstration of catastrophic results , the twentieth century was a 
time of unprecedented in the history of terror - state, political, 
national, religious ,totalitarian tyrants, political adventurers, 
religious fanatics, separatist nationalists, have become the 
perpetrators of the death of millions of innocent victims, and now 
the world community shudders at the news of all the new terrorist 
acts . 
 
Experts believe that now terrorists use more rigid, more 
sophisticated methods of carrying out terrorist acts, at a higher level 
of technology. Modern technical means and special technology 
make it possible to make a professional terrorist perform ,if at the 
beginning of the 20th century, terrorist revolutionaries basically did 
not have special military training, reached the whole by experience, 
did not actually have a training base´-or-training program, then 
representatives of modern groups have their own bases both in their 
own country and abroad, special technology , Qualified instructors, 
many of whom trained terrorists can be compared with the training 
of special units´-or-secret services.  
 
They are studying reconnaissance and counterintelligence, external 
surveillance and counter-observation, using special means for this , 
terrorists own modern weapons, communications, modern computer 
and other equipment, produce their own literature, newspapers. 
 

In recent years, terrorism has undergone 
significant changes , its globalization has taken 
place, the degree of danger of terrorist threats 
has increased, it has become a factor that poses 
a serious threat to the national security of 
states, as well as international security in 
general , the UN General Assembly in 
different years adopted about 10 resolutions on 
national, regional and international terrorism, 
but it could not give a more´-or-less acceptable 
definition of this phenomenon. It is not easy to 
do this because of the multifaceted nature of 
terrorism . 

What is terrorism ?  
Synonyms for the word "terror" (Latin terror - fear, 
horror) are the words "violence", "intimidation" . despite 
the legal validity of the term "terrorism", its definition up 
to the present time remains ambiguous. The problem is 
how to-limit- the definition of terrorism so that the 
actions of legitimate freedom fighters do not fall under it , 
Terrorism is violence that contains the threat of another, 
equally brutal violence, in order, military and public 
order, instill fear, force the enemy to make the desired 
decision, cause political and other changes. 
Lawmakers of different countries did not come to the 
same definition of terrorism ,in Russia s law, terrorism is 
defined as the ideology of violence and the practice of 
influencing public consciousness, decision-making by 
state authorities, local governments´-or-international 
organizations related to force, intimidation and /´-or-other 
forms of unlawful violence. In the US law terrorism is 
deliberate, politically motivated violence, committed 
against civilians´-or-objects by subnational groups at the 
federal level ´-or-by clandestine agents and organizations, 
usually with the goal of influencing the mood of society , 
In England, terrorism is the use of violence for political 
purposes, including any violence aimed at inducing a 
feeling of fear in society´-or-any part of it , in Egypt 
terrorism , is any use of force, violence, threat´-or-
intimidation is resorted to by the perpetrator in the 
execution of an individual´-or-collective criminal project, 
with the aim of disturbing the public order´-or-
endangering the safety and security of the community If 
that would hurt people, terrorizes them´-or-threatens their 
lives´-or-freedoms´-or-Security, damage to the 
environment, communications, transportation, money, 
buildings, public´-or-private property, occupation, 
seizure, prevention´-or-obstruction of the exercise of 
public authorities´-or-the role of worship´-or-institutes of 
science for their work´-or-to disrupt the application of the 
Constitution´-or-laws´-or-regulations . 
 
At this stage of the development of law there is no single 
concept of terrorism, which is due to the complexity, 
variety of forms and political contradictions in its 
assessment. To the definition of the concept of terrorism, 
approaches are possible from different perspectives: in 
particular, from the philosophical, psychological, 
political, sociological, criminal-legal. 
 
the definition of terrorism is not an easy task. The forms 
and methods of terrorist activities have changed 
significantly over time. This phenomenon has a stable 
negative assessment, which    generates    an     arbitrary 
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 interpretation. On the one hand, there is a tendency to 
unjustifiably expanded interpretation, when some 
political forces, without sufficient grounds, call terrorists 
their opponents. On the other - an unjustified narrowing. 
The terrorists themselves tend to call themselves soldiers, 
partisans, saboteurs in the enemy s rear, etc. Hence the 
difficulties of both legal and legal definitions, and general 
theoretical understanding of terrorism.  

 
According to the general opinion of jurists, terrorism in 
all its forms is the most socially dangerous of all crimes 
described by criminal legislation (in the sanctions of 
articles providing for criminal responsibility for a 
terrorist offense, there must be the most severe 
punishment, from all types of punishments provided for 
in criminal law) besides that ,there are a number of 
international documents on the legal assessment of 
terrorism and measures to combat it.  

 
These include the Tokyo Convention on Offenses and 
Certain Other Acts Committed on Board Aircraft in 1963, 
the Hague Convention for the Suppression of Unlawful 
Seizure of Aircraft of 1970, the Montreal Convention for 
the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Civil Aviation, 1971 , Convention on the Marking of 
Plastic Explosives for the Purpose of Detection 1991 ,in 
these documents, the legal content of the term "terrorism" 
is different. Thus, the Shanghai Convention on 
Combating Terrorism, Separatism and Extremism of June 
15, 2001, specifies such a definition of terrorism as "a) an 
act recognized as an offense in one of the treaties listed in 
the Annex to this Convention (hereinafter - Annex ), And 
how it is defined in this contract-;- B) any other act aimed 
at causing the death of any civilian´-or-any other person 
not taking an active part in hostilities in the situation of 
armed conflict,´-or-causing him serious bodily injury, as 
well as causing significant damage to any Material object, 
as well as the organization, planning of such an act, 
complicity in its commission, incitement to it, when the 
purpose of such an act, by virtue of its nature´-or-context, 
is to intimidate the population, violate public safety´-or-
force the authorities´-or-an international organization to 
take any action´-or-Refrain from its commission, and 
prosecuted in accordance with the national legislation of 
the Parties. 

 
The Saint Barthelemy massacre in France 1572 , was a 
kind of religious terror according to recent estimates of 
the death toll in France during that time to 3000 dead , 
terrorism religious and wars actually did not end in 
France only after the signing of the Nantes Agreement on  

April 15, 1598, which recognized the freedom of religion in France? 
 
In recent years, the main danger in the world is international Islamic 
terrorism because the Islamist terrorist network in Europe , are make 
primarily focus on Muslim people with migrant roots and the fangs 
of these terrorist network appeared in, England , Germany , 
Belgium, France , in addition, the intelligence services noted the 
growing radicalization of Islamists , roots from the Middle East in 
connect with last migratory surge . 
 
Terrorism with religious beliefs began to spread in the Arab and 
Muslim countries because living conditions in Muslim countries 
now resemble the life of Europe in the Middle Ages due to the 
following factors : 
1) Backwardness 
2) Child religious rearing with excessive use of words such as, 
infidel , ( haram ) taboo , forbidden , etc of negative words , with the 
pride ethnic, sectarian , tribal continuous since 1400 years . 
3) Lack of education 
4) Despotism and tyranny 
5) Socio-economic factors ( Rising unemployment, a marked decline 
in living standards, combined with an unprecedentedly increased 
social differentiation ). 
6) Corruption is one component of terrorism . 
(One of the main factors for the continuing terrorist threat is 
corruption in public authorities, this phenomenon a threat to national 
security and that is why all institutions that fight corruption should 
be supported ) . 
7) Poverty . 
8) Spread of religious depression among youth by reason of 
religious terms, such as the martyrdom , afterlife and the beautiful 
girls in paradise . 
 
unfortunately at present in muslim countries, religious fanaticism is 
widespread and everywhere and in every street , are building 
mosques , but no someone does not ask who and what preaches in 
them and what ideas sound there? 
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While the kids playing football nearby their houses in the 
village . A dark car stopped in the street around them then many 
gunmen came down . Their faces covered by a black masks ( The 
Iraqis used to see this after W.BUSH liberation in 2003 ) . They 
started shooting who found there . a farmers , walkers and kids were 
playing on the ground . They couldn t do anything except running 
away . High voices of screaming fill the place and an armed group 
which were contains around 5 gunmen still young that’s look of their 
bodies ( According to a witnesses ) . The targeted person is an 
officer in Iraqi police lives with his family in his house . He is 
rooted of a farmer family so he stayed in a dangerous place to keep 
his life as he like . a natural life and a green gardens then nice 
breathe ( The villagers addicted for this life ) , All of this tempted 
him to change his mind then stay among his brothers and relatives . 
it is a tribal community as most of Iraqi people 
 
An attack was in the midday under sunlight and the gunmen pulled 
the victim to the car of his arm with violent beating in front of his 
wife who was crying and beating her head besides the sons who 
wiping their eyes of tears while try to follow their father but they got 
a strong hit to their faces and heads . 
The car went among another cars and no one of authorities did an 
action to save the kidnapped officer .The family lost it s capital and 
the suffering started as another Iraqis . A lot of basic characters in 
Iraqi community as a Doctors , Officers , Businessmen etc .. Are 
kidnapped in the best phase but most of victims killed and found 
with the torn body so many of them swapped with the rivers waves 
after killing and throwing them in an other towns but the water 
delivered the bodies as what happen in the Tigress river until now . 
 
In the night around 10:30 pm the wife phone rang by strange number 
she rushed to answer . As she expected . The kidnappers ordered her 
to pay 50,000 --$-- to re-bring her husband . 
She asked the relatives and friends to help her to gathers the money . 
After two days they called her again to know what she did for their 
require , She told them that she ready to pay the money cash and the 
money at home . They gave her the information and what she do 
threatting her by kill her husband if she announced the case for the 
police . 

 
At almost 5:00 am someone came by bicycle 
covering his face as usually and called the son 
ordering him to bring the money . He obeyed 
and brought the bag of money . After 4 hours 
waiting they got a calling ask them to going for 
a known place in the village to take their 
precious man . 

 
When they went to bring him the surprise shocked them , 
Truly they found him but of two parts the head was away 
of body on the ground in the general garden . 
 
The family decided to sell it s owns to leave the country 
heading to Europe after losing their man . 
 
This story and others forced a thousands of Iraqis to run 
away even kids and women . They trying to stay alive that 
is all the dream , Neither an academic certificate holders 
only nor the gays escape of Iraq such the world expects 
because most of Iraqis dream to keep their souls and 
living peaceful with their children as they were live in 
past years . The Iraqis forgot something named homeland 
after the last war which destroyed the history and 
civilization source. American citizens stayed silent 
against the innocents genocide in another country by their 
leader craziness and lies without caring for the crime 
which destroyed their image in front of the world . But 
the funny thing they take a freedom as a logo for their 
crimes and occupations for a peaceful people of foreign 
countries as Iraq . 
 
The wave of immigration turned to horrible issue and the 
terrorism which coming of the far countries entering Iraq 
and Syria be a public threaten to region , A foreigners 
occupation for this countries became a truth with 
witnessing the greatest countries such UK and USA 
Which stayed a viewers for the miserable situation which 
they were a base for it . 
 
Since Saddam Hussein s regime falling most of Iraqis 
losing their souls without reason just because W.Bush 
decided that . For now many of Iraqis asking about the 
reasons which made them live in a hell wishing the death 
everyday . In spite of this crisis and crimes which 
changed the life of the millions threatening the world with 
the 3rd war . The American citizens live without voices .  
 
They live a natural life , under roof , eat the best food . 
Their children going to school without caring for many 
Iraqis who can not in a sunk tents under rain and storms , 
staying without food for a days , the children forcing to 
leave their schools ! All of these challenges which facing 
Iraqis everyday because of USA leader s lie …… 
 
And the USA citizens stay silent and calling with 
humanity and freedom .It seems the American adore the 
silence to their leaders crimes , But something more need 
an answer ? 
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- When the American citizen feel himself a human and 
have a voice must be heard ? 
 
- When the American emotion moving to feel the pain of 
others ? 
 
- Did she accept her child torn to a parts in front of her 
eyes same Iraqi mothers ? 
 
- Who of them accept to leave his homeland under gun 
threatening ? 
 
More questions that we have as Iraqis for American 
people to an American leaders especially as uncle 
W.BUSH to set a fire of our hearts which burning since 
the planes of USA started shooting us with the different 
weapons to kill more and more of the innocent people 
who live in it s home without reason ! 
 
After a years suffering they decided to get out of the hell 
which they made it . Then brought a some of criminals 
who had an Iraqi passport but they did not belonging for 
this country just in the name because they were a 
terrorists had an dark history by bombing embassies and 
general foundations and kill a lot of innocent people as 
what been in Beirut in past years then bring these 
criminals to rule us under a constitution was be written by 
their hands included a lot of mistakes to steal our rights 
under official low then protect the criminals , Corrupted , 
Killers beyond legal cover and this is what happen in Iraq 
from many years . 
 
The Iraqi heroes ( by treason ) The corrupted heads who 
rules Iraq today as government under American orders . 
Was a big wrong for USA leaders to continue their crime 
of Iraq destroying . Wars traders sucked our bloods by 
their stealing for the general owns . 1st of it the country s 
money it was took out of borders then the oil was carried 
by trucks to Iran and Turkey then ISIS continued the task 
of oil stealing . 

 
The wrong constitution gave a grantee for a Iraqi 
politicians to lasting their corruption even it was be a 
public steal like attacks onto general banks as what 
happened in ( Zewiya bank) in Karradah ,Q . inside 
Baghdad by a politician s gang as Iraqis know , An other 
new Iraq politicians choose the different way to show 
their power then founded their militants using the general 
money and tools as an army weapons and wheels to doing 
their suspected actions like an attacks and kidnapping 
operations . 

Also an others decided to crush the country economy by cancelling 
an important lows for ministries of trade and agriculture and oil even 
tourism and transport , And the Iraqis busy with the bombs and 
immigration and displace events and how to save themselves of this 
disaster which can not be solve . And the American busy with Cathy 
Perry and pets . 
 
The logo of liberation and freedom be a big comedy movie . And the 
western leaders stayed unable with the terrorism which crossing 
their borders heading to our countries to founding a extreme country 
accusing us of supporting them with the name most ( Islamic State ) 
and they kill Islamic people of the two sect by their stupid stores but 
the surprise was the tools which found in their places after fighting 
in many of Iraq provinces assured that these groups be supported of 
western organization´-or-governments this is shows the tools when it 
cried the English words so many of arrested elements could not 
speak Arabic . 
 
Besides , Many of ignorant planes threw the aid for terrorist in their 
control places ( According a witnesses of Peshmargah ) in Diyala 
province north of Baghdad and parts of Musol and Ramadi . 
The game be known-well by Iraqis but we need more caring of 
world to explain the story of 13 years of war and destroying for this 
I decided to deliver the part of it in these words to show the world 
the pain of the millions of my people , ( The victims of American 
silence ) 
 
After these pains the Iraqis decided to leave the home after losing all 
of beauty and nice under USA fire . 
. 
Right now , thousands decided to escape looking for peace place 
away of Iraq after turning it to a wide hell eating all without sin , 
Citizens of small religions as Christian and Yazidis had suffering of 
the new threat in their orginal land , And the constitution treating 
them as a 2nd phase citizens, what happened in ( surviving lady 
church ) inside Baghdad few years ago was the danger message for 
the world meaning that the Iraq became the militants point 
threatening the peaceful living , Gangs low which be the constitution 
for this country of millions of victims were a result for American 
liberation and seeking for freedom as what happened for Iraq when 
the American accused it with a mass distraction weapons but after 
13 years of war and destroying , it was kidding from uncle W.BUSH 
to the silent world  
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While Christians are leaving Middle East, the State of China 
encourage Christian missionaries to work in china and to spread the 
Christian faith all over china, and perhaps the reason is due to their 
awareness of the values, morals and ethics of the Christian faith as 
well as the force of honesty and sincerity in life for the Christian 
individual, especially when it comes to respect the value of life and 
building bridges between people without having intentions to create 
divisions in the society´-or-to create a separate political agenda to 
split the country they live in. 
 
There are confidential reports comes out of China confirming this 
kind of agenda in the that huge country, especially after the so called 
“Cultural Revolution”. The Chinese leaders realized that the west 
would not succeed without the Christian ethics and values. 
 
Unfortunately the situation in the Arab world is extremely different. 
We find every once and a while some lunatic governments as well as 
fundamental militant´-or-some political parties, fight the presence of 
the Christians, without realizing the fact that they are terribly 
destroying the future of their own people because Christianity in 
Middle East never was a factor for sabotage and demolition, but the 
opposite, Christianity always was the main source of Enlightenment 
movements that occurred in the Arab world, and worked honestly 
and sincerely to build nations and progressing the people in different 
fields. 
 
In fact the history of the Arab region shows in every single part of it, 
that the Christians have maintained tolerance and cooperation with 
their Muslim neighbors and worked hand in hand against ignorance 
and illiteracy, famine, epidemics and diseases everywhere and all the 
time. 
 

What is really hurting the Christian communities in 
the Arab world is and was the irresponsible hatred 
speech and remarks been made by some 
fundamentalist Muslims and even some political 
leaders constantly targeting Christians and trying to 
push them out of the Arab and Muslim countries 
such as Egypt, Libya and other countries. In Egypt 
for example the situation of the Christians became 
very tough since the days of Sadat s in the seventies 
of the twentieth century.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Egyptian leader “Sadat” promised in his public 
speeches many times that his plan was to eliminate 
Christians in Egypt.  
 
The same statements were given by Moamer Gaddafi 
when he was the leader of the state of Libya. As well as in 
Somalia, as the fundamentalist burned the last church in 
Mogadishu in 2011 and promised to eliminate the 
Christian presence in that country. The sad part in the 
history of the region is clear when we look at the Middle 
Eastern countries, once the stronghold of Christendom 
was contained 90% of the population in the 6th century.  
 
However, by the beginning of the 21th century the 
situation seems to be very serious as we might not see 
Christians living in these regions by 2020 - 2030. 
 
Sadly what some Muslim leaders wished to see was 
fulfilled´-or-is going to be. In fact in the last 50 years, 6 
million Eastern Christians have taken refuge in Europe, 
US and Australia. And now there is a serious risk that 
Christianity will disappear from its biblical heartlands.  
 
Perhaps one of the other reasons that lead Christians to 
emigrate outside the Arab world: the general feeling of 
the futility of staying in these regions due to terrorism and 
racial and religious discrimination, we cannot forget of 
course the economic factors that are paramount in this 
case. With time, Christians will effectively disappear 
from the region as cultural and political forces driving 
them out, as the Chaldeans and the Assyrians in the west 
puts it, "there are more Assyrian - Chaldean people in 
Chicago than in any city in Iraq” 
 
The question that arises is "What if the Christians leaves 
the Arab world, the middle east,´-or-the Islamic world 
entirely?! What if that -dir-ty agenda succeed in the 
region and would the Arab world lose a bit of taste´-or-a 
bit of light because of that?,  
 
I ask these questions, brothers and sisters from the 
Islamic faith before asking the Christians. 

 
Sabri Magdaci 
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 CIA has accused Iran of cooperating closely with Da esh. 
 
It is our right to laugh. But what does it matter to the American intelligence agency that all the 
inhabitants of the earth laughed? Has the destruction of Iraq not been passed with an explicit lie about 
weapons of mass destruction? 
 
Iran can easily be condemned for its support of Hezbollah, "the Lebanese terrorist organization" and the 
bloody regime of Bashar al-Assad, the killer of civilians with chemical weapons, and for being a 
suppresser of freedoms… etc.  
 
Why Da’esh? 
 
Da’esh has become equal to the Great Satan in the popular culture of the West, so it is better to link 
Iran to it. For example, Saddam Hussein was linked to al-Qaeda, although al-Qaeda viewed him as an 
infidel president. 
 
There are other friends of Da’esh, including North Korea, which is really very dangerous to its 
neighbors and to the world. 
 
Trump has visited these neighbors two days ago to coordinate with them the financial amounts they 
need to pay in order for the U.S to protect them from the Korean bugaboo. Fortunately, they have 
grasped the dimensions of the Korean threat and will buy weapons with huge sums of money from 
America. 
 
Only Germany rebelled against Trump s plan suggesting with much arrogance that Europe could defend 
itself against the Russian (Europe’s) bugaboo. 
 
Does the resignation of Hariri have a relationship of some kind with a new US project to extort more oil 
revenues from Saudi Arabia and the Arab Gulf states,´-or-is the story related to regional politics and the 
creation of the necessary conditions to attack Hezbollah, the enemy of Israeli democracy,´-or-is it 
merely a component of Mohammed bin Salman s Endeavour to capture political power and wealth at 
the same time?  
 
Will Hariri s wealth be confiscated as well? 
 
These Questions will certainly to be answered by the near future. But let us not forget that the successes 
of Mohammed bin Salman are only possible thanks to the U.S and Israeli blessings.  
 
I guess he has to pay for that no matter what the cost decided by the U.S and Israel is exaggerated  
 

 
Najeh Shahin 

 
 



 

    
45 – The Writer | Issue No.7 :: December 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Like a broken record, the question plays over and over again in each Gazan mind, for what sin 
could one had done to get his children abused, buried alive, injured, traumatized,´-or-become 
homeless. 
 
War has no logic, silence is utterly ugly, and finding justification to war crimes is blatant immorality. 
For 11 days the mounting violence against the civilian population in Gaza Strip has collected nothing 
but innocent souls, & demolished nothing but civilian facilities including houses, colleges, hospitals, 
and infrastructure. 
 
Israel in the last few days has ordered many Gazans living in the eastern parts of the city´-or-living in 
the northern town of Beit-Lahia to evacuate and move to the center of Gaza city. But in the city with 
no shelters the question is: evacuate where? 
 
Gaza Strip is one of the densest areas in the world, as 1.8 Million inhabit 360 KM2. The Strip has been 
besieged since 2006, since then sanctions have been imposed on what is allowed inside to Gaza, vital 
building materials were not allowed.  
 
The tragedy is yet to start as the house´-or-facility destroyed today needs years to come to be rebuilt. 
Lack of building materials isn t the only face of the same devil, the siege has caused severe in GDP and 
economic growth, many Gazan workers have lost their jobs in several industries, many businessmen 
went bankrupt.  
 
The majority of Gaza s population can t currently pay for a rent, so brothers with their children might 
rent one house for several families. In Gaza life is different, the line between life and death is as tiny as 
the vulnerability of the local economic system. The majority of house owners are haunted by large 
amounts of dept. A demolished house with a 15-20 years dept to the bank is more than what ordinary 
man in Gaza can stand, it could be the end of the future of that owner s children, lack of modern 
insurance services is a major issue in the strip. 
 
These facts show the humanitarian crisis is yet to start the day guns are put down, war victims after 
ceasefire sometimes has more tragic stories than those who pass during it. In 11 days of continuous 
violence, more than 694 houses were completely destroyed and about 1692 were partially damaged to 
different levels. Gaza people are left helpless, unable to pay for the rent, and if they have enough 
funds, it is difficult and less likely they would find an available house´-or-apartment. 
 
The majority of the population has a pretty bad experience with evacuation. In 2008-2009 operation 
Cast Lead witnessed Israel targeting civilians who evacuated to UNRWA schools using white 
phosphorus, the memories and images of the incident leaves the population wondering: evacuate? Déjà 
vu? 

 

 
Mahmoud Alklhatib 
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I woke up with a message from a nonpalestinian 
international friend of mine saying: Tell your Palestinian 
friend that the time has come to conquer your land 
differently.” I thought to myself; she should mean the 
minister of education since he is among her favorite smart 
Palestinian list _ You know diplomats’ style. As I was 
[…] 
 
I woke up with a message from a non Palestinian 
international friend of mine saying: Tell your Palestinian 
friend that the time has come to conquer your land 
differently.” 
 
I thought to myself; she should mean the minister of 
education since he is among her favorite smart Palestinian 
list _ You know diplomats’ style. As I was referring to his 
directions to the schools to have the students wear a 
kufieh and stand one minute of silence and listen to what 
the PA has to say I regard to the Trump new attempt to 
move the Embassy or declare Jerusalem as a capital to 
Israel. 
 
She did not surprise me when she said that she meant 
another smart Palestinian who is now representing the PA 
in Washington. I thought to myself, how much of a 
coincidence is it that they are all alike, intelligent, so self-
assured that they have the solution and on top of all 
egoists and self-centered. 
 
I did not need to listen to what our representative to the 
US has to say. You need to look to these people once as a 
maximum to know that you will always hear the same 
words. The fact that the language does not change from 
this spokes-people from one position to another only 
proves that we are stuck in a limited square box of zero 
political advancements. 
 
My friend was indeed provoked, and she said: You 
should start a movement. I thought even my diplomat 
sweet friend is prompted by the news of trump. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“It is the time your politicians declare one state, and you will be 
winning in 20 years.” 

 
I was thinking, well, this is the only possible way, but what would 
we do with those couple of hundred who are benefiting from the 
status quo and they are becoming more prosperous and more 
influential? 
 
The movement should be called:  
” I want to go to the beach and travel through Ben Gurion”. 
 
For a moment I thought, she meant she wanted to come here. Then 
she reminded me that I am arrogant enough to believe that the beach 
that I don’t like in Tel Aviv is a dream that can never be fulfilled to 
most Palestinians in the west bank.  
 
There is a generation of Palestinians who never saw a beach in their 
lives. A beach that is practically ten kilometres away in approximate 
cases in different places in the West Bank. 
 
As we are standing on a dangerous intersection that will continue to 
minimize our rights and space n our land.  
 
Our politicians are still repeating the same 
speeches, the same tools that keep on to prove 
inefficient, with one right recipe of destruction 
to what is left for us as a nation. 
 
Would a new movement be ever a viable 
act? We are lost in our path not knowing 
anymore what is viable for us as human beings 
in the basic need of our survival. 
 
 
 
 
 

 
Nadia Harhash 
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  تنتابني كلما الحت صورة القدس في , هي حكاية عمر و تداعيات طفولة
  .خاطري

  
غيوم خريف مؤلم الزالت ترمي بثقلها على  ... 1970أرحل إلى أيلول 

رجال ونساء وأوالد غرباء جاؤوا و سكنوا بيننا , نفسي كلما تجدد أيلول 
  ..وفي بيوتنا 

   
).. الجدد(لي وجيراني مع هؤالء كنت أرى االهتمام والفزعة فيما يفعله اه

, ويطلقون النكات , فهم يتحدثون ويضحكون, ٌأيام قليلة ولم يعودوا كذلك 
  ..ًوأحيانا يبكون وهم يغنون الدلعونا, مثلنا تماما .. ويبكون كثيرا مثلنا 

  
ومنهم من نزل الى سوق , انخرط بعضهم في معاونة والدي في أعماله 

ومنهم من كانوا يذهبون وال نعود نسمع , تلفة المدينة لممارسة أعمال مخ
  ..ًعنهم شيئا

  
حتى األوالد .. أما النساء والصبايا فقد تشاركن األعباء والشقاء مع أمي 

  .. صاروا اكثرنا شغبا وحيوية 
  

فالبد .. ّومع مرور األيام بدأت أرى جدرانا ترتفع لتقسم حوش دارنا الكبير 
اال أن حوش  .. -هكذا سمعت أبي يقول –لكل عائلة من باب يغلق عليها 

ًغدا أكثر ألفة ودفئا , الدار بالنسبة لي ً ..  
  

ذلك الشاب الطويل ) نايف(وقرر , جاء الربيع بعد ذلك الشتاء المرير 
وعلمت فيما , الجميل الذي اذكر شاربيه الجميلين ووجهه الجذاب الى اليوم 

) ليلى( الفدائي الزواج من قرر ذلك, بعد أنه طيار أو مساعد طيار مروحية 
ولكن قبل موعد ... وليلى فتاة  لم أر أجمل من محياها برغم كل ما رأيت 

  .. جاء خبر مصحوب بزغاريد ودموع أم نايف الثكلى , العرس 
  

ًيومها غنت ليلى الدلعونا وهي تذرف دموعا لن يطفيء لهيبها كل بحار 
  ..الدنيا 

  
  !)رت بك األيام يا ليلى؟؟أين صا, بعد ما يقرب من نصف قرن( 
  

فقد كنا نقول , لن استطيع التحدث عن الجميع برغم مالهم بقلبي من مكانة 
كم كنا نبتهج ..ها هم الفدائيين قد رجعوا : عندما نراهم ذاهبين أو آيبين 

  ... إلطالالتهم ونحن صغار
  

سوالمة وابو دمحم , ابو فاتح, ابو زياد , ابوفتحي الراميني, أذكر ابو العبد 
  .. وغيرهم ال تزال اطياف رجولتهم تمأل ذاكرتي حتى اليوم....

   ..ًأخرجتهم أطفاال الى حياة التشرد والمنافي , فمدافع العصابات الصهيونية 
, ًوالمدافع في أيلول األسود اخرجتهم شبانا الى حياة مألى بالطموح والثورة 

  ..شق فلسطين وع,ّفوصلوا إلى درعا ليغنوا وليعلمونا الدلعونا 
  

مع ..أبو العبد مع رفيقه ابو فاتح..  أذكر عندما كانت تجمعهم حلقات الدبكة
تلك الدبكة .. مع ابو البكر  في األفراح التي نتشاركها.. الشهيد نايف 

وال أزال أغالب دمعي عندما , واهازيجها التي طالما ابكتني وانا صغير 
, تكاد تخرق األرض ) الفدائيين(كنت أرى قوة أجساد  ..أسمعها وانا كهل 

وكانت الدلعونا بشجنها .. وكنت أرى زغاريد ودموع النساء والفتيات
المقدسي تجعلني اركض بعيدا ألتوارى خلف سور قريب وأبكي بحرقة على 
آالم رأيتها في عيونهم أثناء  تشييع   شهيد قضى في عملية مع الصهاينة 

  ..ودفن في مقابر أهلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الى المنافي من , ًوالتي أخرجتهم كهوال من بحر بيروت, نعود لمدافع المؤامرة في لبنان 
   ..جديد 

  
وسعى لبناء بيت العمر ,ًليعيش في درعا بيننا فاشترى أرضا صغيرة ) عاد (أبو العبد 

ورث فن الزراعة وتطويرها من .. أبو العبد .. بيت المحبة مع االهل والجوار .. الطويل
وورث فنون القتال عن آبائه .. ّمن زراع ارض يافا وحيفا والقدس .. باء فلسطين آ

وليثبت لنا حقه ,ًوورث مفتاحا لبيت كانت تلتمع عيناه كلما أخرجه ليرينا اياه , المجاهدين 
  ..في الحارة المقدسية  ,ًيوما ما, في فتح بيت أهله 

  
كان ..  فترك عياله بين أهلهم في درعا ,استطاع العبور الى الضفة الغربية ) أوسلو(بعد 

كان يريد أن يموت على ثرى القدس بعد كل ..أكبر من عشق العيال,عشق فلسطين في قلبه 
  ..هذا الضنى 

  
يا عمي صارت بعيدة : ( وكان يتمتم بلهجته . . لكنه في يوم ما عاد من جديد الى درعا 

لكنه في ساعات الوجع كان يغني . .لم أدرك ما الذي احترق داخل الرجل ....).. كثير 
  ....الدلعونا للقدس وتلتمع عيناه 

  
  ..ً واخيرا آن األوان

ّنعتقد أنها ستدك مستوطنات الصهاينة حول , فالمدافع التي كان أبوالعبد و أبوفاتح  وأنا
الطائرات التي كنا نتغنى بأنها ستسارع الى تل أبيب وتجعلها , القدس وتعيد الحلم الى أهله

ال على ثرى ,البلد -هذه المدافع وهذه الطائرات استدارت لتنهش روحيهما في درعا..ارا دم
  .. القدس 

  
ٌفقد كان بين استشهادهما أشهر .. ًلم يبتعدا كثيرا عن بعضهما 

  .. قليلة 
  

وها أنا ابن درعا الذي ترعرعت على الحلم الفلسطيني 
 في 1982ونزفت مع أخوتي في صيف .. وحرية القدس 

لصد اجتياح البرابرة قبل حصار بيروت والخروج , لبنان 
  .. الموجع

أرى القدس , ها أنا اليوم أجلس بعيدا عن قبور الشهداء
  ..والفضائيات تتناقل أخبار تجدد ضياعها

  
 وأبكي ..أستذكر الدلعونا المقدسية بصوت أبو العبد

  
  بسام قطيفان

 سوريا

  الدلعونا وبكاء
 درعا املقدسية
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مجلة أكاديمية، فكرية، ثقافية، كاتبلا 
سياسية، تعنى بابداع الكاتب وحرية النص، 

   .البديلكانت تصدر سابقا باسم 
  
   تعبر كاتبالالمواد المنشورة في مجلة 

عن رأي كاتبيها، وال تعبير بالضرورة عن 
، )والد البلد( وفريق قانون رأي المجلة

  .باستثناء الموقعة باسم رئيس التحرير
  
 محاولة لخلق ثقافة بديلة في زمن كاتبال 

العولمة، بادر إليها مجموعة من األكاديميين 
والفنانين والكتاب والنشطاء السياسيين 

  .بيينالعرب واالورو
  
غير تجارية وغير ذات نفع كاتب ال 

 تطوع منمادي، تغطي تكاليف إصدارها 
، وعبر بعض فريق عملها بوقتهم ومجهودهم

االعالنات لمرسسات إنسانية وثقافية 
  ..وتربوية

  
مستقلة وال تنطق باسم نظام كاتب مجلة ال 

و سفارة، وصفحاتها مفتوحة لكافة أو حزب أ
  .التوجهات الفكرية والسياسية

  
 ترتيب المواد يخضع العتبارات فنية، وال 

  .عالقة لها بأهمية إسم الكاتب
  
 تفتح صفحاتها لألقالم الشابة كاتبال مجلة 

والمغمورة لنشر إبداعاتهم باللغات العربية 
  .واألجنبية

  
ير، مع  المراسالت تتم باسم رئيس التحر

، العنوان، البريد ذكر إسم الكاتب بوضوح
  .االلكتروني ورقم الهاتف

  
 كل من ساهم في كاتبال يشكر فريق 

إعالنات أو إصدار هذا العدد من خالل 
  .مقاالت أو دراسات أو قصائد أو قصة

  
 نسخة ورقية 1500 طبع من هذا العدد 

وزعت على المراكز الثقافية والمكتبات 
ريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا العامة في أم

  .واليابان
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