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 كلمة الطليعة

 انتفاضة القدس والتحوالت  اإليجابية 

 �ـ�ـ� 
ً
ـ�ـ�س رد�� �� ������ �� ������� ��������

�-,'ـ+ �*ـ(ـ�)ـ'ـ�� �&ـ�ـ%ـ�م $ـ#م �! ـ�ـ�  !� ��%�و
�>&/ و;�5ــ�ر :ــ�9ن 7 ���6 5#�ح �!123 0&ـ/ 
< =ـ�ـ�ـ*ـ# �ـ�ـ��ـ�ـ�ـ(ـ� �ـ�ـ� �ـ�ـ�س  ،>)'@� � A3BC
و$ GC ،H :#��ن  �� ���ـ�ت �ـ�ـ� � ـ�$ـ� 5ـEـ#�Dـ�ـ� 
J9K ���K#E �ـ��ـ(ـ� و$ـ-��ـ#Iـ� �  ��L� ����M ،+� �D
Qي و&ـN Oـ� � R�� ��� JB���  1Sو&���(� و� TUVو

�3ل ��م $��٤٨ . 
��#ت ] ���س و��ـ�ـ�ت = �� ������� �������Cن �
��Sس ] VـTU >$ـ� ��، [�B ���M-ط �LK J_ `C��ع �
 Oـ� JـB��� a'�� �D J����K �)=�&3� �S=و ،

ً
��-( #��

��س و�!-�5(� �ـ�ـ ـcـ#bـ� �ـ�ـ� � [  ������� �)5�-!�
��Sس ] ����ع. � dB ل-, 

�ـ� �ـ� ��$ـ�ـ3ل ـeـ ـ�   �f� �������� ���_ �GCو
 ،Jـ��ـ�� R,-� ���� �QI QBg= �� [�(� �>و` �C ،`و<�
و�>و` ��  =�(� �-�5(�ت � ـcـ#bـ� وMـ�ـ�ـ�ـ�� ] hن. 
ـ�ـ�و � O� ح-�� ] :��ق �*#�ع �!

ً
���-� 

ً
�j =�-ر��( �QIو

 .1k��$ �l3l زت#K] �)�] [ �Sc= �)��SI]و .n-�)*� 
��� ��و�:��[ن �!-�5(� [:��� $ـ�ود �ـ�ـ�ـ ـ�ـ<   �

-�&�� Nـ� ��$ـ�ـ3ل � ���o�� ��� 1,�'!� +K [�#Ep�
 Rـ-,ــcـ-ن �fـ#�כ � 

ً
@f� �Sـ�ود � ـ�ـ�:ـ�ـ�، �ـrـ#�

��t'� x  و�! �ـw، 2ـّ-ب Kـ-2ـ�ـ�ـs tـ- � R�� ���
ـQي )ـ�ـ�م �ـ�ـ ـt �ـ� � n-ـ��ـ�� U@#!� ن�_ 

ً
�3ل [)�$��

 .t3B 
 :����� �� ������ Jـ�ـ�=ـ(ـ� _ـ[ن �!-�5(� �� �D ��Vـ�

ن "I "J��k�#:Cـz [[رض �D �+، [���  ر:�� و��%� 
 Rـ�ـ( �QIو  ،+� �D رض]  J_ ��� 3ل�$��K �Sk�& �دو
�ـ�ـJ �!ـ�ـ�وم و�ـ�ـ%ـ#bـ#ي 5ـ�ـJ �ـ��ه _ـJ �>رض [ن �

���، �� :�ـ1 و�$ـ�ـJ �ـ�م %!� ���o�� ��و�ـ� fـ1  �٤٨
 .٦٧و�$�J ��م 

:� �� �� ������   wو�! ـ�ـ xـ�ـ�� �)(���K �)5�-!� ن]
�$ـ�ـ3ل �ـcـ< �K �Sk�& �eK'� [ن "zI �SK ،"J��k�#:C دو
�� ��oـ�ـ�� �ـ� �$ـ�ـ�ـ� ] $ـ#ب �  1,�'!� O� �)����=

EـTU، وBـ�ـ�ر �ـ�ـ(ـ-bـ� ٦٧$bU#�ن  ����، ��Bر�ن : ��Bر �
��  و�B J9�Kص ���س  �S ='�-ي ���t �� ر�ـbUـ� L�

����ري. �� O&-و� 
��، =���و [��Kد ���� �*(�ـ-�ـ�ـ��  ��� ����f� هQI ��
�S =ـ'ـ�ـ-ي  ���K#E� ��L� ��� �@�� zIو ،

ً
و��%� 5��

��رbـ6. وIـQه �fـ�ـ�ـ�ـ� _ـ�ن �� ���D�#Ep و�� �� t���
ـ�ـSـ�ـ�  wـ*D] ـ���2# �'�')�ر@(� �#�S5 �ekل ��� �

 ��2 [ �_��<  �B<� Tر�bز J�& + $ـ� ٦٧�، Kـgن �Lـ
 Hـ� �ـ(ـp� و[ن ،"J��k�#:;" يU@#!� ف�)� zI ���K#E�
 Oـ-�&ـ[ن )#@U ��� ��م =cS+ @��ن �ـ�ـ�و �ـ� =ـEـ�ـ� �
�(-b� ��ـ�ـ(ـ�، و[ن � Bـ-ف �� وD#ض �L� [�#V-S(��
�(-b� و[ن �*ـ# &ـ�درT �ـ�ـ� =ـ-� [�ـ#Iـ� � �� TUV ���

�3ل. $� و���*(� �� �
 Oـ-�&ـ*(�-��ـ�� =ـ#@ـU �ـ�ـ� =ـEـ�ـ� ��  �b-، Cن �>و

ً
�GC

 j� هQ���3ل ='$�� ��� و�Qي K�[ت دوL� [�#V-S(��
 3lث � �ر�ت. 

�� و���س 2�Bـ�  �%$�ر ��ول،  L �9ن � z��S5 ��)=
  � �9ن �!'�,1 � J*$ يQ�� "، �QK t���Mכ � ��#=" j�

 [ ���$� ١٩٤٨  .T#M��� 3ل�$�� ��Kو A��'l] J*$ �QIو . 
�-,'ـ�ت �ـ�ـ� Kـ�=ـ� �%$�ر �� �&،  !�K ��LVC#�ق �

�!�ن ��#���K و�! �$�ت �Uر���� �!�%�� K(� _ـ�pـUر �ـ� 
.���k�S� J2�-�� �)U�= 

 ��#T ��� �!ـ-�رد �ـSـ�kـ�ـ�� و�>ر�� �%$�ر �� ��'، �
�*%# �ـ�ـ�ـ(ـ� و5ـ�ـJ �ـ#وف �#ض ��Uر���  �f�*�
 Aـ�ـ�ـ��T��f ���2 ��� �� )��وم ��$�J  وb*ـ# �ـ�ـ� �

 و����� �K>رض. 
QIه �! �ر�ت ��3ث [دت �C `Cـ�د و&ـ�kـO �ـ�ـ���ـ�ـ��، 
��ـ��رIـ� Bـ�رج �ـ�ـ�ـ�وض ] [)ـ� �� `C "J��k�#:C" ت�S�
�$ـ�ـ3ل � �N ��&�-� 1,�'S�=#=���eت :��:�� و[�'��� 
 Jـ�ـ%ـ �)�S:ر �� 1b#�و�Uز�B j�  �_��] R�= �Iر,� �

�#ن". وSK-5ـI HـQه �*ـ�ـ�ـ� � ��� -�N �'-�ن "2
ـ�ـ�ـ-bـ< � dـB ،+ـbـ-�ز�� _��� = � ��� Bـ�ـ+ �ـ�
�Lـ< وLIـ< �Lـ�ـ� �ـEـ#Kـ�ـ��،  ����k�#:;� ��:�� �
 Jـ- �ـ#�$ـs �#ـ�ـ� �:#'�rم �� O� O����� ODد dBو
 SKـ�ـ#وع Mـ�ـSـ-ن 

ً
3S� 

ً
�*�د)�&� 

ً
���Kُ tk���Cو ،������

�ـ#ق [و:ـd 5ـ�)ــ�  �_ــ��ـ� �ـ�ــ�س �fــ�ـ�ــ� -Kـ�Kـ
 n-ـ�)*����Dع �� �:��:  �)� =S%-رت $-� ��:�:<�
ـ� رLDـ� � ـSـ�ح G Jـ�ـ�ـ(ـ� و>5ـ� �ـb-ـ(ـ��#ض �
 tـ�ـDو�ـ� ر� ،���o�� ��� ���b#������Kت ����K �)-S�K
 zو� ��ن ����_ +�:��!� J�& �� x�M J�D و=3ه �� رد
 OـDـ� :ـ�ـ�ق دSـ�. و�ـ���k�#:;� ���� x�Mو ���:
ـ�ـ�س وDـ#ض �ـ�ـ(ـ-bـ� � �)�D �SK ��L� >L& وع#��
 "Jـ�ـ�k�#ـ:C" [ت�ـK ،z@��<� �&-!� ��� A�9=��Kو ،�)���
��Q &-��+ :ـ�1 و[&ـ#=(� و=�� KـSـ*ـ�درT �>ر�� ] '=
ـ� � Tـ#�ر���س و,#د � �9ن �ـ'ـ(ـ�، وIـQه _ـ��ـ� ��
< =�ـ�ـ� [ن �ـSـ�  �� �jc� ����� �������� ���M]

 .+� �D J_ 
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��JB ] �>رض �!ـ%ـ�ـ�ـ� � a'�� �D T�&3� ���_ ��
��س و:ـ�kـ#  ��١٩٤٨م � [ H��و=����(< �O ���و�� �

 dـB ـ� �ـ�ـ� ,ـ-لb#ـcـ�ـ ـ�� و�!ـ-�5ـ(ـ�ت �L��ن �
 Jـ��ـ� Jـ9ـM ـ�� �QـIز ، و#K<� ث�f� -I TUV O� س�S��
��2�B z�Bـ� وKـ�ـ��ـ� � tو�� ��� dEو و����Cر�Kכ 
1 ���cن �*(�-�N  n �#  ���ن �!��و�ـ� �ـ� S�  ت�K
 �QـIو Jـ�ـ'� �@#$ ��Mن و���� �!��ر�ت و�!� �K�2]
ـt [و ـ< )ـcـ�  Hـ ـ%���و )� �c( > 

ً
���-� 

ً
�j =�-ر���

��z�B وKـSـ� � tو�� ��� ��V�L� t=�:�9��� >�$ ر��(
 .z�S� [$�I� �� tl¡�ز ] �����oن �!�

������ و�!ـ�ـ�و�ـ�  � �������� �����:� ،�#�و] �!��ر �
�!��K  t'� j!-�5ـ(ـ� �ـO    ١٩٤٨ �! �%� و�f#�כ د�JB [رض  

*(�)ـ'ـ��، C` �;�ـ#�ب �ـ�ـ�م، Cن Nـ#כ ��ـ�رع �ـ�ـ#�  �
  tي  �ـ�ـ�ـ-�'= �� J9K ���o�� ��� ��L�����س و 

ً
�*�ر���

���¢ـ�� ��ـ�ـ�ـ�ـ�� �ـ�  �ت، و=#OD �� در�5 ���� [��Kد ود
����O و�!���+ ] و&� _�ن @��ون )r'-ن [ن Dـ�ـ ـ�ـ+  �
�ـ�ـ ـ�ـ+ = ـ�ـ�ـ�ـ�  K G£D ،ن�� o� �$ ��Bد �& �)��L&و

  .�#�� x��-5��ن �� [ �Iر-L$و �)�] 
 zـ'ـ-�ــ�ـ�ـ%ـ-ل � T��@ Tg5��و] �!��ر ��و�، _��� �!
�� ��oـ�ـ��. � ��L�� ¤�ه ���#[ي ���م �� [ J2�f�
*(�ـ-n =�ـ(ـ� �ـ�ن � �#�6 �*#�ع �bر�= [ T#� 0ولD
 
ً
< ] [��_� و[ورو�K  و[:���� و5'-ب  M#ق [:�� Nـ#_ـ����
 [ tو$�ـ ���',-� t���L&و +� �D H�� 

ً
�Sد�� �ً����M

=�#b# �*�ه وCد��� ���و����� �*(�-��ـ�� و�ـ'ـ*ـ#bـ�ـ(ـ�. 
ـ� �;�ـ�Kـ�ـ�� Iـz =ـ�ـ� �ـ� ���I�r#�ت  �Gت �� J�و
 �jـ� @ـ)=#�� #bر��= �)��Dر� �M(�=(� �!�ن �>��@�� و�
Lـ-A �ـ�ـ� �ـ� �ـ#ي ] � d� = zIو ��@��<� �%*�
�(� [$ـ9ـ�م o= �� ،"J��k�#:C" ر:�ت�Sو� ����>رض �!%
���-ن ��و� �;� �n و=#=�$ z� f� >k�#5#ب و�k�#pـ< �
�%-ل ] �#[ي �ـ�ـ�م � ��� zل $ ـ��S@و .����� �;� ��
 tـ��Qي [��'� �&-!� ،���o�� ��� ��L�� w�* ����
Q@#� �!ـ¢ـ-bـ� �ـ�ـ��ـ�ـ�� � [ ������bj�Eرد)�ن �� ���%2
�ـ�K tـ�ـ�g)ـ�ـ�� �c=ي �رQ� ��c� g���K  �)Dو���� ،�) e:g�
�ـ%ـ-ل ] ���م ] �!� �&-!� �QIو ،t ¥bو��-ر و��K �و�
*ـ%ـ� �>5ـ'ـ¦ـ�ـ�� �ـ� � �jت @ـj� يQ#[ي ���م و��
_��� ] �ـ-&ـ� �!ـ'ـ%ـ�ز ";:ـ#�kـ�ـ�J"، :ـ�ـ�ـt �ـ-&ـ� 
 Tـ*ـ�2ـ(ـ� !ـ�ـ��ـ��B� د�����K ���و� ���k�'p� �Sc%S�
"k�#p�K "J��k�#:C< �� �;� ـ��ـ�ـ�� �ـ� =ـ#=ـcـ�ـ(ـ� �ـ� 

 .����� ���o+ ] �>رض �!% �9ن  �� 
Cن QIه �!�(�)�ت �ـ� Kـ#زت ] :ـ�$ـ�ت Dـ�ـ ـ�ـ+ 
*ـSـ-د � �ـ- Jـ%ـ*ـ�ـ ���_ ��  ،>���#� و�� �,-و�
*Sـ-د � �QI T���& ���D  .�)=����= J9K و�!��و�� x���
ـ�ـ%ـ-ل � ]�K ،د�)��:�و�����ت و���Dع �� �>رض $§ �
���ق ���ر�ت ودو��E� ��C ���_ #kـ�ـ� [�ـ�م  t�b#, 1�(
ـ�ـ*ـ-ر ��G، و]  ��Cو ���o�� ��� ���',-� #r'و5(� �

.T�k� � zI ����-�)*� #r'�+ _��� و5(� ��f� ���_ 

ـ� [Dـ#ز=ـ(ـ� :ـ�ـ�&ـ�ت � �����¨ �>و'��� [:�س QIه �
*Sـ-د � �� [D#ز=(� $�� ���K��;� ن£D ،و��� O� �)5�-!�

  :��������ر �!����ت ����  +�K QB©= >��(C ªن : 
 
ً
Cن ��� &-� �!��و�� [ن =�ـ��در C` =ـ�ـ�ـ�ـ< �!ـ-&ـ�  ،�و(

 �� Cدر�@(� �ـ�ـ�ر�ت "C:ـ#�kـ�ـ�J"، ¤ـ�ه �ـ�ـ�س 
ً
�&3���

�� وTUV.  و���# ���I >I-  �ـ�ـ� �Lـ�ـ� ودر=ـ(ـ� Lو�
 A-ـL� T#ـkد� �S� س��� �H [ن =��� �Q��س. و�
-&� د�Bن �!��رכ و�k�#fـ1 ] � ª��  �)���$ -$§ و
��س ��*# �D �+ @ـSـ� �ـ�ـ*ـ# Dـ�ـ ـ�ـ+ �D . TUV

 .�bر#%�� ��<� �(�L& 
 �ً��ـ�ـ�ـSـ� دور  ،*�� ،TUـV ز دور�#KC ��� JS�( و��Cن �

����k��'l �b#c �!ـ#5ـ�ـ�ـ� � ـ�ـ�:ـ�ـ� ��، وL��س و��
 Tـ� �!ـ'ـ�ور� 

ً
 @ـ�ـ��

ً
�� �����o، وKـSـ� )ـSـ'ـ%ـI tـ���ـ��

 Hـ���K و��� D£ن �#د ��� �:��=���� �Q ��:��، و�
 O�-S�� [ #r'� Tد��£K -I ���o�� ���'��&�Lت �� ���
�*�Jk �!��و�� وr'� ��r� �NـSـ� �ـ�ـ%ـ#bـ#  ��� �
�'rـ�ـSـ�ـ� �ـ�ـ� =ـcـ-ن � �I#,]و �)=� :©� #b-�= ��K
ـ�ـ%ـ�ـ�ـ1  Rـ�ـ ـ�ـ�ـ�ـ� R,-'�Lل �� Tد��& ��� Tدر�&
 tـ-ر=ـlو +� �D H�� ����=��:��>I��ف �!#$��� و�

  . .������ ���K#�� Tر-�� �����@ 
 
ً
� ��* ،    R�� ��� R,-��ح ��� �f#�כ ���3 ��SI]  A3(C

�< C tKQ5` �#�5ـ�ـ� �ـ�ـ#�ر  ( ��� �ً��K��C 
ً
�$����� ،JB��� [

ـ-,ـR وKـ�ـ��ـ�  � �&-!� ��: �N  t���(C d�L R,-�
  Rـ�ـ ـ�ـ�ـ�� R,-���� [ن N#כ ���-ر ����� �����:�

��ت.  �� > [)'�S _��� $�ود   =-�5�ه ] ���JB [و ��
  

ً
� �� 3Bل =ـ-lـ�ـ1 5ـ#�kـ<  ،  ر��+���#[ي ���م �� T�_�%�

   ،"Jـ�ـ�k�#ـ:C" ـ�ـ(ـ�cـ#=ـ= �� ����� �;� �� >k�#pب و�#f�
�ـ3ل �ـ�ـ�  $��K �Sk�& �����ر�I :��� دو��K �)=)< 2-ر�و=�
�rـ(ـ�  �ـSـ�ر:ـ�=ـ(ـ� KـSـ� Iـz دوـ�  Kو  ،+� �D رض] J_
"[�Kر=(�)�"، [ي دو� J*D  �ـ'ـ*ـ#ي وIـQه C$ـ�� �ـ�ـ�ط  

 .���#[ي ���م �� ��,��� [ �)��� �@�� H� �� T-�� 
 
ً
*S-د ���x، )ـcـ-ن ، ,��$�� ¨���Cن $ � =-��� �

ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� � T�$-� �-� � `C ���',-�3&�ت ��K A��=ر��K
  QـDـ3ق �ـ'ـ�VC ـ�ـ�� 

ً
��� &���K T#���¥ ���وم )c-ن &�در�

 `C ـ�ـ-دbـ�ـ��، وoـ�ـ ـ�ـ�ـ�� ��L��K ��� ���Sر �:��
��� [ن ��#وع I +� �D #b#Nـ- ��ـ#وع &ـ-» �ـ#� K�l
 Jـ�ـ�ـ� ��ح ���x و�! ـ�ـw [ر&ـ�ه، Iـ- �c����ز و[ن ���K
�:ـ�ـ3ب �ـ�ـ-» � Aـ(ـ��Cـ�ـ-ق وf� Tـ�ـ�د��:ـ ��$-�
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وجهت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وجهت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وجهت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وجهت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي 
تحية إلى شعب فلسطين المنتفض والمقاوم في الـقـدس تحية إلى شعب فلسطين المنتفض والمقاوم في الـقـدس تحية إلى شعب فلسطين المنتفض والمقاوم في الـقـدس تحية إلى شعب فلسطين المنتفض والمقاوم في الـقـدس 
وغزة وعلى مساحة كل فلسطين، ودعت إلى وحدة وطنية وغزة وعلى مساحة كل فلسطين، ودعت إلى وحدة وطنية وغزة وعلى مساحة كل فلسطين، ودعت إلى وحدة وطنية وغزة وعلى مساحة كل فلسطين، ودعت إلى وحدة وطنية 
فعلية على قاعدة برنامج مقاوم منفتح علـى الـتـحـوالت فعلية على قاعدة برنامج مقاوم منفتح علـى الـتـحـوالت فعلية على قاعدة برنامج مقاوم منفتح علـى الـتـحـوالت فعلية على قاعدة برنامج مقاوم منفتح علـى الـتـحـوالت 
اإليجابية في الرأي العام العالمي والتصدي لالتجاهات التي اإليجابية في الرأي العام العالمي والتصدي لالتجاهات التي اإليجابية في الرأي العام العالمي والتصدي لالتجاهات التي اإليجابية في الرأي العام العالمي والتصدي لالتجاهات التي 
تحاول توظيف الصمود الفلسطيني في مجاالت االستثمـار تحاول توظيف الصمود الفلسطيني في مجاالت االستثمـار تحاول توظيف الصمود الفلسطيني في مجاالت االستثمـار تحاول توظيف الصمود الفلسطيني في مجاالت االستثمـار 
السياسي وعلى حساب التضحيات التي قدمت في سياقات السياسي وعلى حساب التضحيات التي قدمت في سياقات السياسي وعلى حساب التضحيات التي قدمت في سياقات السياسي وعلى حساب التضحيات التي قدمت في سياقات 

    المواجهة المفتوحة مع العدو. المواجهة المفتوحة مع العدو. المواجهة المفتوحة مع العدو. المواجهة المفتوحة مع العدو. 
    جاء ذلك في بيان للقيادة القومية للحزب فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية للحزب فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية للحزب فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية للحزب فيما يلي نصه:

بعد شهر من االنتفاضة الشعبية التي انطلقت من القـدس 
وحرم أقصاها ضد المستوطنين الصهاينة وقـوات االحـتـالل 
الذين اقتحموا حي الشيخ جراح إلجبار سكانه الـعـرب عـلـى 
إخالئه تمهيداً لجرفه وتهويده، وبعد ما يقارب األسـبـوعـيـن 
من المواجهة البطولية على جبهة غزة والتـفـاعـل الـداخـلـي 
على مساحة الجغرافيا الفلسطينية مع المقاومة الشعبية فـي 
القدس وعموم الضفة الـعـربـيـة، اسـتـطـاعـت الـمـقـاومـة 
الفلسطينية بتعبيراتها المختلفة أن تفـرض إيـقـاعـهـا فـي 
ساحات المواجهة وبما أعاد للقضية الفلسطـيـنـيـة وهـجـهـا 

 وحضورها على الساحتين العربية والدولية.
إن هذه الجولة الجديدة من انتفاضة شعبنا الفلـسـطـيـنـي 
في األرض المحتلة استطاعت أن توحد الشعب الواقع تـحـت 
االحتالل وفي عالم الشتات على أرضية موقف واحد مـنـشـد 
إلى قضيته الوطنية بكل أبعادها القومية واإلنسانيـة، كـمـا 
استطاعت أن تحدث ارتجاجاً في بنية المجتمع الصـهـيـونـي 
الذي فاجأته صواريخ المقاومة الـتـي دفـعـت بـأفـراده إلـى 
المالجئ، كما اإلضراب الشامل لـلـعـرب الـواقـعـيـن تـحـت 

 االحتالل منذ ثالثة وسبعين عاماً.
إن القيادة القومية للحزب التي تكبر بـجـمـاهـيـر شـعـبـنـا 
الفلسطيني صموده األسطوري ومقاومته البطلة التي أعادت 
االعتبار لقضية فلسطين، كقضية شعب اغـتـصـبـت أرضـه 
ويناضل الستعادة حقوقه الوطنية، ترى أن هذه الجولـة مـن 
المواجهة مع العدو الصهيوني والتي لـم تـكـن األولـى ولـن 
تكون األخيرة، ألن هذا الصراع سيبقى مفتوحاً طالمـا بـقـي 
االحتالل قائماً على أي جزء من أرض فلسطين. بالتالي فـإن 
وقف إطالق النار على جبهة المواجهة العسكرية هـو مـجـرد 
هدنة مؤقتة ال تنسحب مفاعيلـهـا عـلـى الـبـعـد الشـعـبـي 

 للمقاومة التي غطت المساحة الجغرافية لفلسطين.
إن القيادة القومية للحزب وهي توجه التحـيـة لـجـمـاهـيـر 

؛ ٤٨شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع وأرض 
وما قدمه من تضحيات، تؤكد أن تضحيات شعب فلـسـطـيـن 
مداها الطبيعي هو التـوظـيـف الـنـضـالـي عـلـى ســـــاحـة 
فلســطين وليس لالستثمار السياسي بـدم الشـهـداء وآالم 
الجرحى ومعاناة األسرى والمعتقلين من أجل تقوية المـواقـع 
وتحسين الشروط التفاوضية حـول الـمـلـفـات اإلقـلـيـمـيـة 
والدولية. وعليه فإن جماهير فلسطين وثورتها الـمـتـواصـلـة 
هي صاحبة الحق الحصري بالتوظيف النضالي للـتـضـحـيـات 

 التي قدمت والنتائج السياسية التي تفرزها ساحة المواجهة.
إن القيادة القومية للحزب التي تعتبـر أن الصـراع الـدائـر 
على أرض فلسطين بتعبيراته المختلفة هـو صـراع قـومـي 
وأن مشروع تحرير فلسطين هو مشروع قومي بامتياز وتـرى 
أن الصراع الذي دخل طوراً جديداً مـن أطـواره، عـبـر قـلـب 
مشهدية "الترانسفير" لجماهير شعبنـا والـتـي كـان الـعـدو 
يسعى لتنفيذها بعد اقتحام األقصى وحي الشيخ جراح، إلـى 
مشهدية هجرة معاكسة للصهاينة بـعـدمـا اهـتـز أمـنـهـم 
المجتمعي في عشق أرض فلسطين المحتلة، استـطـاع مـن 
خالل صمود المقاومة وانكشاف العنصرية الصهيـونـيـة مـن 
خالل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وسياسة الفصـل 
العنصري التي يمارسها العدو، أن تجعل من دولة "إسرائيل"، 
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وهي التي لم يشهد العالم مثيالً له إال في الحكم العـنـصـري 
 لجنوب أفريقيا قبل إسقاطه.

إن القيادة القومية للحزب وفي ضوء سياقات المواجهة مـع 
العدو على كل جغرافية فلسطين ومشهدياتـهـا وإفـرازاتـهـا 
السياسية والنضالية، تعيد التأكيد بأن ثوابت موقف الـحـزب 
من القضية الفلسطينية، هي ثوابت مـبـدأيـة مـن كـونـهـا 
قضية مركزية لألمة، إلى كونها تشكل اخـتـصـاراً مـكـثـفـاً 
لقضايا األمة في التـحـرر والـتـقـدم والـوحـدة وأن تـحـريـر 
فلسطين هو مهمة نضالية جماهيـريـة ألن فـلـسـطـيـن ال 
تحررها الحكومات وإنما الكفاح الشعبي والمسلح هو األرقـى 
بفعالياته وتأثيراته. ولهذا فإن القيادة القومية تـوجـه كـافـة 
منظمات الحزب وأطرها الصديقة والحليفة، أن تستحضر في 
حراكها انتصاراً لفلسطين وقضيتها، ثوابت الموقف القـومـي 
األصيل الذي يضع الصراع في إطار بعده القومي وانـطـالقـاً 
من كون استهداف فلسطين لم يكن استهدافاً لذاتها وحسـب 
وإنما األمة العربية بكل قيمها وتاريخها وتوقـهـا لـتـقـدمـهـا 

وتحقيق وحدتها، كما إعادة االعتبار لشعار أن فلـسـطـيـن ال 
تقبل القسمة وهي عربية من البحر إلـى الـنـهـر وهـذا مـا 
يتطلب رفع مستوى التعبئة الجماهيرية العربية دعماً لـثـورة 
فلسطين وتصدياً لنهج التطبيع الذي شكل اختراقاً صهيونيـاً 

 لألمن القومي العربي في قواعده الخلفية.
كما توجه قيادة الحزب كافة تنظيمات الحزب وخاصة فـي 
المغتربات واالنفتاح على التحول اإليجابي الحاصل في الـرأي 
العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية باعتبارها أصبحـت 
تشكل عنواناً من عناوين التصدي لسياسة الفصل العنصري 
التي تمارسها "إسرائيل" على الفلسطـيـنـيـيـن فـي األرض 

 المحتلة.
لقد طويت جولة من جوالت الصراع المفتـوح مـع الـعـدو، 
وستفتح جوالت أخرى، ونداؤنا إلى فصـائـل الـمـقـاومـة أن 
ترتقي في عالقاتها إلى مستوى الطموح الـجـمـاهـيـري فـي 
فلسطين وكل جماهير األمة العربية وإلى مستوى الـتـحـدي 
المصيري الذي يخوض شعبنا غماره لتحرير أرضه واستـعـادة 
حقوقه المغتصبة، وعليه يؤسس لبناء صـرح وطـنـي عـلـى 
أرضية برنامج كفاحي، ينهي التشظي السيـاسـي الـداخـلـي 

 ويقطع الطريق على كل استثمار سياسي بدم الشهداء.
لقد اختصرت القدس قضية فـلـسـطـيـن بـكـل أبـعـادهـا 
الوطنية، وأصبحت فلسطين من خالل انتفـاضـتـهـا تـجـسـد 
قضية العروبة بكل ما تنطوي عليه من أبعاد قومـيـة، كـمـا 
أصبحت تشكل موقعاً متقدماً فـي نضـال اإلنسـانـيـة ضـد 

سياسية الفصل العنصري. وهذه اإلنجازات الـتـي تـحـقـقـت 
يجب حمايتها والتأسيس عليها لتحقيق مزيد من االنتصـارات 
والتحول في الرأي العام، وعندما تصبح قضية فلسطين هي 
قضية كل شعب فلسطين في الداخل والشتات، وتصبح قوالً 
وفعالً قضية الجماهير العربية عبر توفير الحضـن الـقـومـي 
الدافئ لها، وتصبح قضية رأي عام عـالـمـي ضـد سـيـاسـة 
الفصل العنصري، تكون عندئذ قضية فلسطين قـد وصـلـت 
حافة الدخول مرحلة االنـتـصـار عـلـى الـعـدو الصـهـيـونـي 
واستعادة الحق المغتصب وإقامة الدولة المستقلة على كامل 

 التراب الوطني الفلسطيني.
تحية لفلسطين وثورتها، وللقدس وانتـفـاضـتـهـا، ولـغـزة 
ومقاومتها، وتحية لجماهير األرض المحتلة وتـفـاعـلـهـا مـع 
االنتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة وهي الـتـي تشـكـل 

 الحجر األساس في استمرارية النضال حتى تحرير فلسطين.
تحية إلى الجماهير العربية التي انـتـفـضـت ونـزلـت إلـى 
ساحات وميادين الوطن العربي وفي المهجـر لـتـعـيـد األلـق 
القومي للقضية الفلسطينية، وتحاصر بموقـفـهـا تـداعـيـات 
التطبيع وتعري المطيعين، داعين إلى مواصلة هذا الضـغـط 
الجماهيري لفرض التراجع عن اتفاقيات التطبيع كـمـقـدمـة 

 إلسقاطها.

تحية إلى قوى الرأي العام العالمي الـتـي حـركـت الشـارع 
انتصاراً لحق شعب فلسطين في الحرية وحق تقرير المصيـر 
وإلى كل من أطلق موقفاً مؤيداً للقضية الفلسطيـنـيـة ودان 

 السلوك العدواني والعنصري للكيان الصهيوني.
إلى مزيد من الصمود واإلنجازات النضالية، واالنتـصـار مـا 
كان يوماً إال حليف الشعوب المكافحة لنيل حريتها وممـارسـة 

 حقها في تقرير مصيرها.
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى، والحرية لألسـرى 
والمعتقلين، والخزي والعار للمتخاذلين والخونة الـمـتـآمـريـن 

 المطبعين.
2021/5/22 
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القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي قد القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي قد القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي قد القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي قد     وكانتوكانتوكانتوكانت
وجهت نداًء إلى جماهير األمة العربية دعت فيه إلى اطالق وجهت نداًء إلى جماهير األمة العربية دعت فيه إلى اطالق وجهت نداًء إلى جماهير األمة العربية دعت فيه إلى اطالق وجهت نداًء إلى جماهير األمة العربية دعت فيه إلى اطالق 
أوسع تحرك جماهيري انتصاراً لـلـقـدس الـتـي تـخـوض أوسع تحرك جماهيري انتصاراً لـلـقـدس الـتـي تـخـوض أوسع تحرك جماهيري انتصاراً لـلـقـدس الـتـي تـخـوض أوسع تحرك جماهيري انتصاراً لـلـقـدس الـتـي تـخـوض 

    مواجهات بطولية مع قوات االحتالل الصهيوني . مواجهات بطولية مع قوات االحتالل الصهيوني . مواجهات بطولية مع قوات االحتالل الصهيوني . مواجهات بطولية مع قوات االحتالل الصهيوني . 
جاء ذلك في النداء الذي وجهته  القيادة القومية ودعت فيه جاء ذلك في النداء الذي وجهته  القيادة القومية ودعت فيه جاء ذلك في النداء الذي وجهته  القيادة القومية ودعت فيه جاء ذلك في النداء الذي وجهته  القيادة القومية ودعت فيه 
إلى إعالن  النفير الشعبي العربي العام دفاعاً عن فلسطين إلى إعالن  النفير الشعبي العربي العام دفاعاً عن فلسطين إلى إعالن  النفير الشعبي العربي العام دفاعاً عن فلسطين إلى إعالن  النفير الشعبي العربي العام دفاعاً عن فلسطين 

    وعاصمتها القدس الشريف: وعاصمتها القدس الشريف: وعاصمتها القدس الشريف: وعاصمتها القدس الشريف: 
 يا جماهير أمتنا العربية المجيدة،

 أيها المناضلون على مساحة الوطن العربي الكبير 
باسم الحق العربي في أرض العروبة المـغـتـصـبـة بـكـل  

 مساحة  فلسطين، 
باسم الحق اإلنساني الـذي تـنـتـهـكـه قـوات االحـتـالل 

 الصهيوني وال تقيم اعتباراً لحقوق اإلنسان 
باسم الشباب والشيب واألطفال والنساء  الذين يـقـاومـون 

 المحتل باللحم الحي 
باسم المقاومين الذين يمـطـرون الصـهـايـنـة بصـلـيـات 

 صاروخية ويزرعون الهلع في قلوبهم. 
باسم الجرحى واألسرى والمعتقلين والـمـرابـطـيـن عـلـى 

 أرض القدس وعلى خطوط المواجهة مع العدو، 
باسم كل هؤالء، نوجه إلى جماهير أمتنا الـعـربـيـة، نـداء 
المسؤولية التاريخية، بأن انتصروا للقدس بكل ما تـنـطـوي 
عليه من منظومة قيمية، انتصروا لها لحماية مقدساتها مـن 
التدنيس الصهيوني، انتصروا لها لدعم  أهلها في تمسكهـم 
في أرضهم من حي "الشيخ جراح" إلى آخر بيت في أحيـائـهـا 

 المفتوحة على بوابات عواصم الحواضر العربية. 
أن انتصروا  للقدس وهي تقاوم التهويد والصهيـنـة، ألن  

االنتصار لها هو  انتصار للعروبة  بكل موروثها الـتـاريـخـي، 
وهو انتصار لقضايا األمة العربـيـة فـي الـتـحـرر والـتـقـدم 

 والوحدة. 
انتصروا لها، ألن األبطال  الذين فتحوا المواجهة مع العـدو 
الغاصب على كل إمداءاتها من القدس إلى غزة، إنما يقاتلون 
عن كل العرب من مشـرق الـوطـن الـعـربـي إلـى مـغـربـه 
واندفاعهم النضالي لمواجهة آلة الحرب الصهيونية وجحافـل 
المستوطنين ،ولهم حق  على أمتهم  أن توفر لهم الـحـضـن 
القومي الدافئ وتحمي ظهيرتهم من االلتفاف  من  منتحـلـي 
صفة العروبة  الذين قايضوا  الحق القـومـي لـألمـة والـحـق 
الوطني في فلسطين بثالثيـن مـن الـفـضـة، والـمـبـرريـن 
النهزاميتهم واستسالميتهم بذريعة  الواقعية والرغـبـة فـي 

"السالم". واي سالم هذا الذي يبنى على القتل  واالغتـصـاب  
 والتهجير والتدمير والفصل العنصري؟

وعليه فإن  القيادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي، وهي تكبر بجماهير شعبنا في فلسطين المحتلة 

انتفاضتها التي انطلقت من القدس وتوجه التحية للمقاومين  
بكل طيفهم الشعبي والسياسي، تعتبر أن تحصين الـعـمـق 
العربي من االختراقات المعادية، كالتي تتمثـل بـالـتـخـريـب 
والتفتيت  في بنى المجتمع العربي، أو تلك التي تندرج تحت 
عناوين التطبيع مع العدوان ما هي إال مسؤولية القوى الحيـة 
في األمة والحزب في طليعتها. وأن التـصـدي الـجـمـاهـيـري 
العربي للقوى التي تعبث باألمن القومي العربي، ولمن تنكـر 
لتاريخه القومي ولحقوق شعب فلسطين عبر نسج عـالقـات 
مع العدو، ال تنفصل  عن عملية التصـدي لـالحـتـالل بـكـل 

 شخوصاته المادية  والسياسية. 
إن العدو الصهيوني ما كان ليتمادى في صلفه الـعـدوانـي، 
ولما كان كشح  عن طبيعته العنصرية، لو لم يسـتـفـد مـن 

عوامل االنشطار  السياسي الوطني الفلـسـطـيـنـي ،ولـولـم  
تفتح له األجواء العربية لعبورها إلـى حـيـث أقـام عـالقـات 
دبلوماسية واقتصادية وامنية، ولو لم تـتـوفـر لـه حـاضـنـة 

 استعمارية دولية تغطي جرائمه وتمده بإكسير الحياة .
ولذلك بقدر ما هو مطلوب االرتقاء بالعالقـات الـوطـنـيـة  

الفلسطينية إلى مستوى الوحدة القتالية الفعليـة، مـطـلـوب 
أيضاً  وبنفس المستوى  استئصال تواجد العدو  في القـواعـد 
الخلفية العربية. وتحويل القضية الفلسطينيـة إلـى قضـيـة 

 رأي عام دولي منتصر لحق تقرير المصير.  
وإذا كان المناضلون الفلسطينيون يشكلون رأس الـحـربـة 
في المواجهة على أرض "أولى القبلتين" "وثالث الـحـرمـيـن" 
الشريفين  "وغزة هاشم"، فإن علـى الـمـنـاضـلـيـن الـعـرب 
وانطالقاً من البعد القومي للصراع أن يكونوا رأس الـحـربـة 
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في مواجهة أنظمة التطبيع التي مكنـت الـعـدو مـن إقـامـة 
 قواعد عدوانية له تحت مسمى البعثات الدبلوماسية. 

إن نداءنا إلى كل المناضلين العرب، أن أنزلوا إلى الشوارع   
والميادين، ليس تعبيراً عن موقف تضامنـي مـع انـتـفـاضـة 

فلسطين وحسب ، بل استنكاراً وإدانـةً وإسـقـاطـاً لـمـسـار  
التطبيع من السودان إلى الرباط، ومن المنامة إلى أبو ظـبـي 
وانتهاء بالقاهرة وعمان والى كل موقع عربي يقـيـم عـالقـة 
فوق الطاولة أو تحتها أو ضمن ما يسمى بقواعد االشـتـبـاك، 

وحركة باتجاه المجتمع الدولي لـتـفـعـيـل رأيـه الـعـام ضـد  
 االحتالل وعنصرية الكيان الغاصب. 

إن إسقاط نهج التطبيع والمطبعين هي الـرسـالـة األولـى  
الذي يجب أن توجهها جماهير األمة، لكل من يـتـآمـر عـلـى 
الحقوق القومية والوطنية، وبإسقاط هذا النهـج الـتـخـاذلـي 
والخياني، يعاد  االعتبار لشعار مقاطعة "إسرائيل" وتـفـعـيـل 
كل اإلجراءات العملية التي تقفل المنافذ التي يمكن لـلـعـدو 

 أن يتسلل منها  إلى العمق القومي.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، وهـي  

ترى أن المواجهة المفتوحة حالياً مع العدو على مصـراعـيـهـا 

ليست إال جولة من جوالت الصـراع الـوجـودي مـع مشـروع 
الحركة الصهيوني تدعو إلى استحضار وتـفـعـيـل الـمـوقـف 
المبدئي الذي ينطلق من مسلمة أن األمة  العربيـة ال تـجـد 
نفسها إال حيث يحمل أبناؤها السالح . فكما يمتشـق شـبـاب 
انتفاضة القدس وغزة وكل حواضر فلسطين سالح البندقية، 
على الشباب العربي أن يمتشق سالح الموقف بالـنـزول إلـى 

 الساحات والميادين رابطين بين أهداف التغيير والتحرير. 
إن القيادة القومية للحزب وهي تدعو القـوى الـحـيـة فـي 
األمة إلى اطالق حراك جماهيري ألجل فلسطين وألجل كـل 
ارض عربية محتلة، تطلب إلى كافة تنظيمات الـحـزب فـي 
الوطن العربي والمغتـربـات أخـذ زمـام الـمـبـادرة واطـالق 
الفعاليات الشعبية والسياسية دعمـاً لـكـفـاح شـعـبـنـا ضـد 
االحتالل الصهيوني  بكل السبل واألشكال المتاحة وإسـقـاط 
كل المراهنات على استعادة الحقوق المغتصبة  بغير أسلـوب 
الكفاح الشعبي. فما اخـذ بـالـقـوة ال يسـتـرد إال بـالـقـوة، 
وفلسطين لن تحررها األنظـمـة وإنـمـا الـكـفـاح الشـعـبـي 

 والمسلح أرقى أشكاله.
١٢/٥/٢٠٢١                                                          
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حيت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي حيت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي حيت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي حيت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي االنتفاضة الشعبية في القدس، واعـتـبـرت أن االشتراكي االنتفاضة الشعبية في القدس، واعـتـبـرت أن االشتراكي االنتفاضة الشعبية في القدس، واعـتـبـرت أن االشتراكي االنتفاضة الشعبية في القدس، واعـتـبـرت أن 
جماهير فلسطين التي تختزن طاقات نضالية عظيمة أثبتت جماهير فلسطين التي تختزن طاقات نضالية عظيمة أثبتت جماهير فلسطين التي تختزن طاقات نضالية عظيمة أثبتت جماهير فلسطين التي تختزن طاقات نضالية عظيمة أثبتت 
مرة أخرى بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لدحر مرة أخرى بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لدحر مرة أخرى بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لدحر مرة أخرى بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لدحر 
االحتالل الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المغتصبة. االحتالل الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المغتصبة. االحتالل الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المغتصبة. االحتالل الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المغتصبة. 

  جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:

 
مرة أخرى تثبت جماهير فلسطيـن، أنـهـا تـخـتـزن طـاقـات  
نضالية عظيمة، ومرة أخرى تثبت أن الـكـفـاح الشـعـبـي هـو  
السبيل الوحيد القادر على دحر االحـتـالل واسـتـرداد الـحـقـوق  
الوطنية المغتصبة. فالـقـدس الـيـوم الـتـي تسـتـحـضـر فـي  
انتفاضتها الملتهبة انتفاضة الحجارة في الثمانينيات وانتـفـاضـة  

  . األقصى في االلفين، توجه رسائلها للقاصي والداني 
إنها توجه رسالـتـهـا األولـى إلـى دولـة االحـتـالل وقـواهـا  
العسكرية واألمنية ومستوطنيـهـا، بـأن الـقـدس "بـأقصـاهـا"  
"وقيامتها" تختصر بها قضية فلسطين بكل أبعادها الـوطـنـيـة  
والقومية . فهي ليست عاصمة األرض وحسب بـل هـي أيضـاً  
أرض الصعود واإلسراء إلى السماء وحق أهلها بهـا غـيـر قـابـل  
للتصرف وغير قابل للتفاوض علـى قسـمـتـهـا. وأن مـحـاوالت  
الصهاينة اقتحام األقصى ستسقطها قبضات المقاومين الـذيـن  
يتصدون للعدو باللحم الحي ويضـعـون الـدفـاع عـن األقصـى  

  .بعتباته وحرمه وبواباته على مستوى الحياة أو الموت 
كما توجه رسالتها الثانية للحكـام والـكـيـانـات الـعـربـيـة 
المهرولين للتطبيع مع العدو ،كاشفة مستـوى انـهـزامـيـتـم 
ودونيتهم أمام العدو الذي يـدنـس الـمـقـدسـات ويـنـتـهـك 
الحرمات مستقوياً بالعالقات مع أنظمة التطبيع لزيادة قمعـه 
وتنفيذ تهديم أحياء المقدسيين وآخرها حي "الشيـخ جـراح" 
إلكمال مخططه بفرض التهويد على كـل مـعـالـم الـحـيـاة 

 .العربية في القدس المحتلة
ورسالتها الثالثة إلى قوى الثورة الفلسطينية بأن آن األوان 
للخروج من دوامة الصراع على السلطة، واالرتقاء بالعالقـات 
الوطنية الفلسطينية إلى مستوى التحدي الـمـصـيـري الـذي 
تخوضه الجماهير ضد العدو الذي أطلق العنان لمستوطـنـيـه 
لالعتداء على المصلين الذين يؤمون األقصى لـلـتـعـبـد فـي 

  .شهر رمضان المبارك

إن قضية فلسطين التي كانت دائماً العامل الكاشف لـمـن 
يقف قوالً وفعالً معها ويحتضنها بكل جوارحه هي اليوم عبر 
انتفاضة األقصى ومن يتآمر عليها، تكشف عمق عـنـصـريـة 
الكيان الصهيوني وعدوانيته، وتكشف أدوار المطبعين الذيـن 
يوفرون غطاًء للعدو في تمادي عدوانه وانتهاكاته للحـرمـات 
والمقدسات، وهي باتت عامالً كـاشـفـاً لـكـل مـن يسـعـى 
لالستثمار السياسي فيها من أجل تمرير مشاريعه العدوانيـة 
والتدميرية ضد األمة العربية، كما باتت تشكل عامالً كاشفـاً 
لكل الذين يعتمدون ازدواجية المعايير فـي تـعـامـلـهـم مـع 
انتهاكات حقوق اإلنسـان وهـم مـا زالـوا يـتـجـاهـلـون أن 

 . "إسرائيل"، هي دولة فصل عنصري بامتياز
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي 
وهي تدين التخاذل الرسمي العربي حيال انتهـاكـات الـعـدو 
للمقدسات، توجه التحية ألهلنا في القدس بـكـل شـبـابـهـا 
وشاباتها، بكل رجالها ونسائها، وتكبر فيهم انـتـفـاضـتـهـم 
النضالية التي أعادت االعتبار إلى قضية فلسطـيـن، وتـدعـو 
قوى الثورة الفلسطينية إلى مالقاة انتفاضة القدس بمـوقـف 
يرتقي حد المسؤولية التاريخية عبر المـبـادرة إلـى تـوحـيـد 
رؤيتها السياسية والوطنية على قاعدة برنامج مقاوم وحـتـى 
تتحول انتفاضة القدس إلى انتفاضة شاملة تعم كـل أرض 
فلسطين التاريخية تكون بمثابة رسالة واضحة للعـالـم بـأن 
الحق الوطني الفلسطيني والحـق الـقـومـي الـعـربـي الـذي 

مداه الطبيعي عمق فلسطين من البحـر  ١٩٤٨اغتصب عام 
إلى النهر .وهذا ما يملي أن يتحول يوم الخامـس عشـر مـن 
أيار الذي دخل القاموس العربي تحت مسمى يوم الـنـكـبـة، 
إلى يوم بعث متجدد لألمة العربية تطلق فيه قواها الـحـيـة 
حراكاً شعبياً انتصاراً للقدس في انتفاضتها ولفلسطيـن فـي 
ثورتها وعلى قاعدة أن معركة التغيير ال تنفصل عن معركـة 

  .التحرير واالختبار هو في ساحة فلسطين
فإلى أوسع تحرك شعبي عربي لدعم االنتفاضة مـتـرافـقـاً 
مع إدانة وتعرية لنظم التطبيع والمطبـعـيـن وإسـقـاطـهـم، 
ولتعد مقولة فلسطين لن تحررها الحكومات وإنمـا الـكـفـاح 
الشعبي إلى تبوء موقعها الطبيـعـي فـي واجـهـة الـنـضـال 
الجماهيري، ولتبق فلسطين فـي عـيـون جـمـاهـيـر األمـة 

  وقلوبها إذا ما استدارت إلى أي من الجهات األربع.
تحية إلى القدس في هبتها الشعبية، تحية إلـى ثـوارهـا، 
تحية إلى الشهداء والشفاء للجرحى والحرية لـلـمـعـتـقـلـيـن 

  والخزي والعار لكل الخونة والمتخاذلين.
 ١٠/٥/٢٠٢١بيروت في
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 وصدر عن قيادة قطر العراق البيان التالي:
ضمن مخططه اإلجرامي ضد فلـسـطـيـن، أرضـاً وشـعـبـاً 
ومقدسات، شن العدو الصهيوني المجرم خالل األيام القليلـة 
الماضية سلسلة من االعتداءات الوحشية ضد أبنـاء مـديـنـة 
القدس العربية، عاصمة دولـة فـلـسـطـيـن، الـذيـن كـانـوا 
يحتشدون في حرم المسجد األقصى المبارك إحياًء لـلـيـالـي 

 العشر األخيرة من شهر رمضان.
وفي عدوانهم المستمر هذا ارتكب الغزاة الصهاينة أعـمـاالً 
تصل إلى حد الممارسات اإلرهابية ضد مواطنين مـدنـيـيـن 
عزل، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ومئات المصابين بالرصـاص 

 الحي والغازات الخانقة والمسيلة للدموع.
إن هذه األعمال اإلرهابية ليست أعماالً طارئة أو مـعـزولـة 
عن سياقها، فهي تأتي في إطار عمليات التهويد المسـتـمـرة 
التي تقوم بها السلطات الصهيونية ضد أبناء فلسطين، وفي 
القدس على نحو خاص، ضمن مخطط سلبها من أهلها عبـر 
ممارسات ممنهجة مخطّط لها لمحو الهوية الـعـربـيـة لـهـذه 
المدينة المقدسة وفرض الطابع الصهيوني عليها، من خـالل 
ممارسات تفرض واقعاً ديموغرافياً جديداً علـيـهـا بـوسـائـل 
شتى من بينها االستيالء على األراضي واألحياء الـمـقـدسـيـة 
العربية ومنحها لمستعمرين صـهـايـنـة مـن الـذيـن جـرى 

 استقدامهم من كل مكان.
لقد أثبتت السنون الطوال، ورغـم كـل مـرارات االحـتـالل 
والعدوان، أن محاوالت التهويد والتغيير الديموغرافي ومـحـو 
الهوية العربية اإلسالميـة لـلـقـدس الشـريـف، وكـل أرض 
فلسطين، ال يمكن لها أن تمر، وأن إيجاد واقع جديد يسـعـى 

الصهاينة إلى فرضه بالقمع واإلرهاب لن يدفع شعـبـنـا فـي  
فلسطين إلى االستسالم، فقد أكّد هذا الشعب البطـل رغـم 
مرور ثمانية عقود على احتالل أرضه وتهجيره أنه شعب حي 
مؤمن متمسك بأرضه وبإرثه المقدس ولن يخنع لـإلجـراءات 

 الظالمة التي يريد العدو الصهيوني فرضها عليه.
إن الشعب العربي الفلسطيني الذي يقف اليوم، وحيداً، فـي 
مواجهة آلة القمع واإلرهاب الصهيوني الـوحشـي يسـتـذكـر 
مواقف أبناء شعب العراق الوطنية الداعمة له والذي تقـاسـم 
معه الغذاء والدواء في أحلك ظروف الحصار الظالم الشـامـل 
الذي كان العراق يعاني منه في عقد التسعينات مـن الـقـرن 

 الماضي.
وفي هذا الصدد تذكّر قيادة قطر الـعـراق لـحـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي أن ثورة تشرين الباسلة في العراق الـتـي 
تنمو وتتصاعد ضد االحتالل اإليراني وأذنابه للبالد رغم كل 
محاوالت القمع والتشويه ومع اشتداد حمالت االغتيال الـتـي 

يتعرض لها الثوار في كل مكان، وثورة شـعـب فـلـسـطـيـن 
العربي الشجاع إنما تؤكد وحدة األمة العربية من خالل وحدة 

 شبابها ووحدة نضالها ووحدة مستقبلها.
فبينما يـواجـه شـعـب فـلـسـطـيـن مـحـاوالت الـتـغـيـيـر 
الديموغرافي في حي الشيخ جراح وفـي أحـيـاء أخـرى فـي 
القدس المحتلة، وفي كل أنحاء أرض فلسطيـن الـمـحـتـلـة، 
يواجه شعبنا في العراق حاالت مماثـلـة فـي جـرف الصـخـر 

 ونينوى والطارمية وسامراء، وغيرها.
لقد أثبت شباب أمتنا في القدس، حيث العدو الصـهـيـونـي، 
وفي بغداد والبصرة والنجف وكربالء وبـابـل، حـيـث الـعـدو 
الفارسي انتماؤهم ألمة حية، وأن أمتهم بمثـل هـذه الـروح 
الوثابة ألبنائها ال يمكن لها إال أن تنتـصـر عـلـى الـتـحـالـف 
االستراتيجي الفارسي الصـهـيـونـي ومـحـاوالت الـتـركـيـع 

 والتهويد والتفريس.
إن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربـي االشـتـراكـي إذ 
تستنكر هذه األعمال اإلجراميـة والـمـمـارسـات اإلرهـابـيـة 
واسعة النطاق التي يشنها العدو الصهيوني ضد الـمـدنـيـيـن 
الفلسطينيين تعيد التذكير أن حالة التردي التـي يـعـيـشـهـا 
النظام الرسمي العربي لم تكن لتصـل إلـى هـذا االنـحـدار 

 السحيق لوال انكشاف األمن القومي العربي باحتالل العراق.
وتؤكد قيادة "البعث" في هذا الصـدد أن دحـر الـتـحـالـف 
الفارسي الصهيوني الخبيث انطالقاً من تحرير الـعـراق هـو 
الذي يعيد لألمة قوتها ورفعتها، فالصراع واحد وإن تـعـددت 
الساحات واختلفت الميادين، ألن أي فصل بين أوجه النـضـال 
العربي، في كل أقطاره وخصوصاً في العراق وفـلـسـطـيـن، 

 إنما يضعف سبل مواجهة هذا الحلف اإلجرامي الشرير.
إن صمود شعب فلسطين وحيوية شعب العراق ورفضـهـمـا 
القاطع لكل مشاريع االحتـاللـيـن الصـهـيـونـي والـفـارسـي 
عالمتان بارزتان في تاريخ العرب المعاصر، وهـمـا الـدلـيـل 
الناصع على أن المؤامرات الهادفة إلى محو عـروبـة هـذيـن 
القطرين ال يمكن لها أن تنجح مهما طال الـزمـن واشـتـدت 
المنازلة، مما يستلزم من كل القوى الـعـراقـيـة والـعـربـيـة 
والدولية المهادنة لقوى االحتـالل الصـهـيـونـي والـفـارسـي 
ومشاريعهما اإلجرامية إعادة حساباتها والرجوع عـن غـيـهـا 
المتمثل في الخنوع لهذه المشاريـع اإلرهـابـيـة واإلجـراءات 

 الظالمة التي تستهدف أبناء العراق وفلسطين.
 

تحية لشعب فلسـطـيـن الـثـائـر فـي مـواجـهـة اإلرهـاب 
 الصهيوني الوحشي

وتحية لشعب العراق المتصدي لمشاريع التفريس والتزويـر 
 والفساد

 والنصر حليف الصامدين
 م٢٠٢١/ ١١/٥
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وحيت قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي االشتراكي 
األمة في بيان نضال شعب فلسطين وانتفاضاتـه الـطـاهـرة 
المتجددة وتخص شهداءه وجرحاه وعـوائـلـهـم كـمـا حـيـت 

 المعتقلين والسجناء في سجن العدو.
التلكؤ الـدولـي  ١٢/٥/٢٠٢١وشجب البيان الذي صدر في 

والسيما الموقف األميركي والعربي الرسمي إزاء االنتـهـاكـات 
الجسيمة لحقوق اإلنسان في األراضي المحـتـلـة وإزاء مـنـع 
الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، وكذلك تهويـد 
سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في إطار مخطط 
التهويد القدس بعد االعتراف األميركي بها عاصـمـة لـكـيـان 

 العدو، وكذلك قتل المئات وتدمير البيوت في غزة. 
واعتبر البيان أن أهداف العدو ليست طارئة بـل مـحـاولـة 
فرض أمر واقع خاصة بعد هرولة بعض الحكام العرب نـحـو 
التطبيع، ودعا أحرار العالم إلى االستمرار في فضح اإلرهـاب 

 الصهيوني واستمرار إسناد نضال شعب فلسطين.
وطالب السلطة االنتقالية وقف تهافتها وهـرولـتـهـا نـحـو  
العدو الصهيوني لما في ذلـك مـن خـطـر عـلـى السـودان 

 وأفريقيا واألمة العربية جمعاء.
ودعا الشعب العربي لوضع القدرات والـطـاقـات بـتـصـرف 
الشعب العربي الـفـلـسـطـيـنـي وتـقـديـم الـدعـم لـلـثـورة 
الفلسطينية وشدد على ضرورة توحيد إرادة النضال الوطنـي 

 الفلسطيني وتجاوز الخالفات بوحدة نضالية.
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فلسطين ال تحررها الحكومات أو المفاوضات، بل الـكـفـاح 

 الشعبي المدروس ابتداًء من فلسطين
التي ترتكب هذه األيـام فـي فـلـسـطـيـن     على أثر الجرائم 

وصـمـود الشـعـب      و مسـمـع الـعـالـم،    مـرأى    المحتلة على 
 بما يلي :    صرح الناطق الرسمي للبعث في الجزائر    الفلسطيني، 

كما كان متوقعاً أن غرور إدارة االحتالل فـي فـلـسـطـيـن 
الشعب الفلسطيـنـي   سيزداد باتجاه المزيد من الضغط على

بعد تسـاقـط   االعزل، وتجاوز كل القوانين واألعراف الدولية،
تحت الشعار الكاذب  األنظمة العربية أمامها الواحد تلو اآلخر،

 التطبيع. 
وبالمقابل، كان متوقعاً أيضاً أن الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 

بعد ما يـأس   وبقوة في وجه االحتالل،  سينتفض مرة أخرى
وضـعـف مـن   من الوعود واألكاذيب التي طـرحـت امـامـه،

 أو أي دعم عربي متوقع.   يتحدثون باسمه،
ـان   لقد كان جواب الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي فـي شـهـر رمض

ـاريـخـيـة     المبارك،  ومن القدس المحتلة عاصمـة فـلـسـطـيـن الـت
أكبر أن هذه المرة كان الرد فـي صـمـود     وكانت المفاجأة  واألبدية،  

ـاً     رجاالً   المجتمع،    شمل كل   شرائح    شعبي قوي،  ـاب ـاءً، شـب ونس
ـامـلـة     التأمل،    حالة تدعو إلى    وأطفال،  وقد تنذر، بثورة شعبيـة ش

ـا   تنهي حالة االحتالل، وتجبر ما يسمى بالمجتمع الدولي التوقف ملـي
وتضع األنظمـة الـعـربـيـة     أمام هذه الحالة الجديدة في فلسطين، 

 كلها أيضاً أمام خيار وحيد هو دعم ثورة الشعب الفلسطيني.  
وأمام هذه الحالة الثورية التي يعيشها شعبنا في فلسطين 

بـكـل قـوة مـع  يقف البعث كعادته فـي الـجـزائـر  المحتلة،
المزيد من الثبات و العـمـل   الشعب الفلسطيني و يدعوه إلى

وال يـخـاف مـن الـتـضـحـيـات   المدروس إلطالة أمد الثورة،
واقع ثـوري   يغير من واقع الحال السيء و المتراجع إلى  حتى

االعـتـراف بـثـورتـه  جديد وحيوي يجبر المجتمع الدولي إلـى
ويدعو الجماهيـر الـعـربـيـة بـكـل قـواهـا   وانتزاع حقوقه،

دعم الشعب الفلسطيني في ثورته الجديـدة بـكـل مـا   إلى
الـعـربـيـة لـحـسـم   األنظـمـة  أوتي من قوة و الضغط على

 حالة التردد.   موقفها بإنهاء
    الناطق الرسمي للبعث في الجزائر الناطق الرسمي للبعث في الجزائر الناطق الرسمي للبعث في الجزائر الناطق الرسمي للبعث في الجزائر 
    الدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتري

 ١٠/٠٥/٢٠٢١في   الجزائر
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 وصدر عن حركة البعث في تونس:

يمعن الكيان الصهيوني العنـصـري الـغـاصـب فـي إذالل 
 ومالحقة وقمع أبناء شعبنا الفلسطيني ومصادرة حـقـوقـهـم

المشروعة في التحرك بحرية وإقامة شعائرهم الدينيـة فـي 
المسجد األقصى وهـم أصـحـاب الـحـق واألرض شـرعـيـاً 
وتاريخياً، واستناداً إلى كل المواثيق الدولية كمـا تصـاعـدت 
 أعماله اإلجرامية ضد المدنيين العزل في أحياء مختلفـة مـن

القدس المحتلة وخاصة في حي الشيخ الجراح وحي العـامـود 
 حيث أصيب عدد كبير من أبناء شعبنا الـفـلـسـطـيـنـي وتـم

اعتقال العديد منهم في محاولة يائسة لترهيبهم وإرغامهـم 
على التنازل والتفريط في ديارهـم. إن هـذه الـمـمـارسـات 
القمعية الوحشية والعنصـريـة والـتـي تـتـعـارض مـع كـل 
القوانين والمواثيق الدولية جوبهت بمقاومة شرسة وبصمود 
مستمر دأب عليه أبناء شعبنا العربي الـفـلـسـطـيـنـي مـنـذ 
االنتداب البريطاني وتصاعد مع التفريط في فلسطين لـهـذا 
الكيان اللقيط في وعد مشؤوم ساهمت فيـه دول تـتـشـدق 

 . بحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها
ليعلم الكيان الصهـيـونـي الـغـاصـب ومـن وراءه الـغـرب 
المتواطئ والعرب الخونة المطبعين أن الوضع االسـتـثـنـائـي 
التي تمر به األمة العربية بسبب الهجمة اإلمبريالية وما لـف 
 لفها وتم استغاللها من طرف الصهاينـة لضـم مـزيـداً مـن

األراضي واإلمعان في قتل الشعب الفلسـطـيـنـي واالعـتـداء 
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 على العرب في أكثر من مكان لن يثني أبناء فلسطين واألمة
العربية على تصعيد النضال والمقاومة مستلهـمـيـن دروس 

سـخ التاريخ وتجارب الشعوب ليـؤكـدوا لـهـذا الـكـيـان الـمـ
والمتحالفين معه إن الحق سيعود ألصحابه عاجالً أم آجالً ولن 
يستسلم أبناء هذه األمة األحرار منهم وستبقى بوصـلـتـهـم 
تحرير فلسطين كل فلسطين وكل األراضي العربية المحتلة 

 : و في هذا الصدد تعبر حركة البعث على ما يلي
إدانتها بأشد عـبـارات اإلدانـة لـألعـمـال اإلجـرامـيـة   -١

الوحشية للكيان الصهيوني اللقيط المجرم والعنـصـري فـي 
 .حق شعبنا الفلسطيني في القدس و أحيائها

إدانتها صمت المنظمات األممية والمنظمات الحقوقـيـة  -٢
 في العالم على االعتداءات والجرائم التي يرتكبـهـا الـكـيـان

الغاصب و دعوتها للتدخل العاجل إليقاف هـذه االعـتـداءات 
 والجرائم ومعاقبة هذا الكيان على ممارساتـه الـالإنسـانـيـة

 . في حق أبناء شعبنا األعزل في فلسطين
إدانتها لصمت األنظمة العربـيـة بشـأن الـمـمـارسـات   -٣

الصهيونية في القدس المحتلة وأحيائها والمسجـد األقصـى 
وتدعو رئيس الجمهورية بصفـتـه قـائـداً لـلـدبـلـومـاسـيـة 
التونسية وتونس عضو غير دائم في مـجـلـس األمـن إلـى 
تنشيط الدبلوماسية في األمم المتحدة لحشد التأييد ألبـنـاء 
 شعبنا الفلسطيني ومعاقبة الكيان الصهيوني على اعتداءاته

 .. اإلجرامية المستمرة
وتهيب بأحرار األمة العربية من المحيط إلى الخليج للتعبير 
بكل األشكال عن إدانتهم لممـارسـات الـعـدو الصـهـيـونـي 
ودعمهم ألبناء شعبنا في القدس وفلسطين والضغط عـلـى 

 . الحكام العرب للتحرك نصرة للقضية الفلسطينية
عاشت المقاومة بكل عناوينهـا و نضـاالت شـعـبـنـا فـي 

 .فلسطين من أجل تحريرها من البحر إلى النهر
تحية إكبار و إجالل لألسرى الفلسطينيين الصامدين في  -

 . سجون االحتالل الصهيوني
الخزي والعار لفاقدي الرجولة و الشهامة المطبعـيـن مـع  -

 الكيان الصهيوني المحتل
 المجد و الخلود لشهداء فلسطين األكرم منا جميعاً -

 ٩/٥/٢٠٢١تونس في 
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 وقال تنظيم البعث العربي االشتراكي في المغرب:

أمام التواطؤ والتطبيع العربي والصمت الدولي الـمـطـبـق 
يواصل الكيان الصهيوني االعتداءات المنتهجة ضد شـعـبـنـا 

 في األراضي العربية المحتلة فلسطين .
وتصاعد اعتداءات وانتهاكات الكـيـان الصـهـيـونـي عـلـى 
المسجد األقصى في إطار سياسته الرامية إلى تهويد القدس 

الشريف. وقد طالت اعتداءات  االحتالل الصهيوني ضد أبـنـاء 
شعبنا الفلسطيني في حي الشيخ جراح بتهـجـيـر ومصـادرة 
المنازل والممتلكات وتوسيع عمليات االعتقاالت والـتـنـكـيـل 
والقتل لتشمل األطفال والنساء والشـيـوخ  مـتـحـديـة كـل 

 األعراف والمواثيق الدولية ..
إذ يتابع تنظيم البعث العربي االشتراكي قطر المغرب، منذ 
أيام الهجمة واالعتداءات الصهيونية على أبناء شـعـبـنـا فـي 
األراضي العربية المحتلة في فلسطين وفي أحـيـاء الـقـدس 
الشريف  باقتحام المستوطنين والجنود الصـهـايـنـة بـاحـات 
المسجد األقصى واالعتداء على المصلين العـزل فـي رحـاب 

 بيت اهللا .
إن تنظيم البعث العربي االشتراكي في المغـرب إذ تـابـع 

 هذه التطورات الخطيرة بكل حزن وألم وغضب .
 ويعتبر ما يلي:

أوالً: ندين بأشد عبـارات اإلدانـة االعـتـداءات الـوحشـيـة 
الهمجية للكيان االحتالل الصهيوني اإلرهابي على شـعـبـنـا 
الفلسطيني ..مثلما ندين بنفس الحدة الصمت الدولـي أمـام 

 هذه الجرائم الصهيونية المخزية للضمير اإلنساني .
ثانياً: ندين سياسة التهجيـر الـقـسـري الـتـي يـمـارسـهـا 
االحتالل الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطينـي فـي حـي 

 الشيخ جراح .
ثالثاً: ندين كذلك األنظمة العربية المتواطئة بالصـمـت أو 
بالتطبيع مع كيان  االحتالل الصهيوني الغاشم ضـد قضـيـة 
األمة العربية المركزية فلسطين، ودماء شعبنا الفلسطـيـنـي 
الصامد المجاهد ولو لم تكون تلك الموجات الـمـخـزيـة مـن 
التطبيع المهين ألنظمة العمالة والخيانة العربية لـمـا تـجـرأ 
العدو الصهيوني على تجاوز كل الحرمات وانتهاك مقدساتنـا 
العربية اإلسالمية، وبهذا فإن أنظمـة الـتـطـبـيـع الـعـربـيـة 
مشاركة في جرائم كيان االحتالل الصهيوني وفي إراقة دماء 

 إخواننا في فلسطين العربية .
رابعاً: ندعو الجماهير المغربية. وكل الشعب العربـي إلـى 
توحيد النضال الشعبي العربي لتحرير فلسطيـن الـعـربـيـة، 
ولتصدي ومناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيـونـي 

 الغاصب...
 يكبر تنظيم البعث العربي االشتراكي قطر المغرب .

المقاومة البطولية للشعب العربي الفلسطيني وهم يتصدون  
بصدورهم العارية العتداءات كيان االحتالل الصهيـونـي عـلـى  

 القدس دفاعاً عن مقدسات وتراث األمة العربية  ... 
 عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر  

 وعاصمتها القدس األبدية .
 المجد والخلود لشهدائنا األبرار .

 وعاجل الشفاء للجرحى .
 والحرية ألسرانا األبطال في سجون االحتالل الصهيوني .

    ١١/٥/٢٠٢١ 
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 وجاء في بيان الحزب في القطر السوري:

ما كان للعدو الصهيوني الغاشم أن يتـمـادى فـي عـدوانـه 
الهمجي على فلسطين العـربـيـة) أرضـاً وشـعـبـاً وحـقـوقـاً 
ومقدسات لوال تراجع الموقف العربي الرسمـي وكـثـيـر مـن 
المواقف الدولية في دعم وتأييد القضية الفلسطينية العادلـة 
والقضايا العربية المصـيـريـة األخـرى. وال شـك أن الـعـدو 
الصهيوني والقوى الدولية الداعمة له والراعية لـغـطـرسـتـه 
ومشاريعه التوسعية واالستيطانية قد استغلوا هـذه الـحـالـة 
ليفرضوا معادلة االستسالم علـى الـعـرب ولـيـس مـعـادلـة 
السالم وكما يزعمون. لقد وقعت عشرات االتفاقيـات وربـمـا 
المئات مع الكيان الصهيوني تحت يـافـطـة السـالم الـعـادل 
والدائم ولكن العدو نكث بها وأخذ ما في مصلحته وتنكر لمـا 
هو في مصلحة األطراف األخرى، فاالتفاقات بشأن الـجـوالن 
السوري مثالً لم تعد شبراً واحدة من أرض الجوالن واتفاقـات 
أوسلو بشأن القضية الفلسطينية لم تنجز دولة فلسطيـنـيـة 
مستقلة وها نحن نشهد اتفاقات جديدة للتطبيع والـتـطـويـع 
مع أكثر من بلد عربي، كما نشهد تجميد أو إلغاء ألكـثـر مـن 
قرار دولي صادر عن الشرعية الدولية يؤكد عـلـى الـحـقـوق 

 الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة.. منذ والدة حزبكم المنـاضـل 
وحتى يومنا هذا والحزب يؤكد على أن القضية الفلسطينـيـة 
القضية المركزية األولى لألمة العربية، وأن فـلـسـطـيـن ال 
تحررها الحكومات وإنما الكفاح الشعبي المسلح، وأن ما أخـذ 
بالقوة ال يسترد إال بالقوة. وها هو شعب فلسطيـن الـبـطـل 
يقاوم العدوان بكافة أسلحته المتاحة مـن السـكـيـن وحـتـى 
الصاروخ والمدفع دون أن يكل أو يهدأ سواء فـي الـقـدس أو 
 في غزة أو في بقية المدن الفلسطينية على أرضه التاريخية.

لقد أذهل هذا الرد الشعبي المقاوم العدو الـغـاصـب، كـمـا 
أذهل دول وشعوب العالم وأعاد الروح والحضور إلى القضـيـة 
التي أرادوا تصفيتها وإلى الشعب الذي قرروا قتله أو تهجيـره 

 أو إنكار وجوده لكي يحل محله قطعان المستوطنين الجدد؟
إن الملحمة التي سطرتها المقاومة الشعبية الفلسـطـيـنـيـة 
عبر كل الوسائل المشروعة والمتاحة بما فيها سـالح الـردع 
الصاروخي واآلثار اإليجابية التي ولدتها عند جماهـيـر األمـة 
وقواها الحية تدعونا إلى هذا الصمود وهذه المقاومـة لـكـي 
تواصل جهادها على طريق الـتـحـريـر األرض فـلـسـطـيـن 
العزيزة، كما تدعونا للدعوة إلى تعزيـز الـتـالحـم الـوطـنـي 

 .الفلسطيني و إنهاء حالة االنقسام القائمة
إن تحرير فلسطين يحتاج إلى إطالق العنان لكل الـطـاقـات 
الشعبية والسياسية والتعبوية للدفاع عن القضايا المصيريـة 
واستعادة المصداقية تجاه عدالة قضايانا وحقوقنا المشروعة 
التي خسرناها في معظم المحافل الدولية ولدى الرأي الـعـام 
الدولي في ظل المفاوضات العلمية والتفاهمات واالتفـاقـيـات 

الفارغة والتي ألزمت الجانب العربي بينما نكث بها الـجـانـب 
كما أننا نحذر من الدور الذي يقوم به ما يسـمـى    الصهيوني

محور المقاومة الذي يقوم بإثارة الفتن ومـمـارسـة الـفـسـاد 
والهدم في عدة أقطار عربية ، ونتساءل لو كان هذا المـحـور 
يريد المقاومة وتحرير فلسطين فلماذا ال يتقدم وال يـطـلـق 
رصاصة واحدة تجاه العدو ؟! أليست الفرصة متاحة اآلن فـي 
ظل اشتعال المواجهة الفلسطينية مع المـحـتـل الـغـاصـب؟! 
ولماذا ال تتقدم أذرع وميليشيات هذا المحور التحريـر مـزارع 
شبعا ومزارع الغجر ؟! ولماذا ال يتقدم نـظـام األسـد خـطـوة 

 ؟ ١٩٦٧واحدة الستعادة الجوالن السوري المحتل منذ عام 
 أسئلة مشروعة.. ولكن الصمت والخداع هو الجواب..

تحية إجالل وإكبار لمناضلي ومقاتلي شعب فـلـسـطـيـن  ..
 الصامد

تحية إجالل وإكبار للشهداء الذين سقطوا في هذه الملحمة 
 األسطورية دفاعاً عن األرض والعرض

 والكرامة الوطنية..
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في ذكرى النكبة صدر عن الجمعيات السياسية في في ذكرى النكبة صدر عن الجمعيات السياسية في في ذكرى النكبة صدر عن الجمعيات السياسية في في ذكرى النكبة صدر عن الجمعيات السياسية في 
    البحرية البيان التالي:البحرية البيان التالي:البحرية البيان التالي:البحرية البيان التالي:

في مثل هذه األيام قبل ثالثة وسبعين عاماً شرعت القوى 
االستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، 
حين قدمت الضوء األخضر للعصابات الصهيونية للمضي في 
تنفيذ مشروعها اإلجرامي باغتصاب األرض الفلسطينية من 
أهلها، وتشريده إلى بقاع الدنيا وإحالل المهاجرين الصهاينة 
في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه 
العصابات من مجازر وسفك لدماء الفلسطينيين، وسط عجز 
وخذالن األنظمة العربية وتواطؤ البعض اآلخر منها، مما هيأ 
للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، 
حيث أمعن في احتالل أراض عربية أخرى غير فلسطين 

 .كيان المحتلوضمها إلى ال
واليوم إذ تمر هذه الذكرى األليمة، فإن مشهد الصراع 
الفلسطيني الصهيوني يتكرر وببشاعة أكبر في ساحات 
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األقصى والحرم المقدس وحي الشيخ جراح ومدينة القدس، 
وفي غزة ورام اهللا وكافة المدن الفلسطينية، حيث تقوم 
قوات االحتالل ومعها قطعان المستوطنين باستباحة حرم 
األقصى واالعتداء على المصلين اآلمنين مما تسبب في 
سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، عالوة 
على ارتكاب جرائم التطهير العرقي من خالل التهجير 

مواطن فلسطيني  ٥٠٠منزالً يقطنها  ٢٨القسري وإخالء 
في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تمهيداً 
إلقامة وحدات استيطانية صهيونية. في الوقت نفسه يقوم 
الطيران الحربي الصهيوني بارتكاب المجازر الدموية في 
غزة وتدمير المنازل على األطفال والنساء والشيوخ مما 
أسقط المئات من الشهداء والضحايا بحجة الرد على قيام 
المقاومة بقصف المدن المحتلة بالصواريخ نصرة النتفاضة 

 أبناء األقصى وانتقاما من جرائم االحتالل ضدهم.
إن الجمعيات السياسية إذ تـحـيـي بـاعـتـزاز الـبـطـوالت 
الملحمية والصمود األسطوري ألبناء القدس الشـريـف وحـي 
الشيخ جراح ضد جرائم االحتالل، كذلك المقاومة الـبـاسـلـة 
ألبناء غزة وكافة المدن الفلسطينية، كما تحي االنـتـفـاضـة 

الشعبية الواسعة في القدس الشريف والتي تـظـهـر بـجـالء  
الـعـظـيـمـة الـتـي يـخـتـزنـهـا الشـعـب  النضاليـة الطاقات 

الفلسطيني، فإنها ترى إن هذه المـقـاومـة الشـعـبـيـة هـي 
السبيل الوحيد لدحر االحتالل الصهيوني واستعادة الـحـقـوق 

 الوطنية المغتصبة.
كيـان إن هذه االنتفاضة الباسلة توجه رسالة واضحة إلى ال

وقواه العسكرية واألمنية ومستوطنيه، بـأن مـديـنـة  المحتل
قضية فلسطيـن بـكـل  تختصر القدس بحواضرها الشريفة 

أبعادها الوطنية والقومية واإلسالمـيـة واإلنسـانـيـة. فـهـي 
بـل هـي  ليست عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني فحـسـب،

وحق أهلـهـا بـهـا غـيـر قـابـل  أيضاً أرض اإلسراء والمعراج
للتصرف وغير قابل للتفاوض على قسمتـهـا. وإن مـحـاوالت 
الصهاينة اقتحام األقصى ستسقطها قبـضـات الـمـقـاومـيـن 
الذين يتصدون للعدو ويضعون الدفاع عن األقصى بعتـبـاتـه 

 وحرمه وبواباته على مستوى الحياة أو الموت.
كما توجه هذه االنتفاضة الباسلة رسالة لألنظمة العربيـة 
المطبعة مع الكيان، الذي هو قائم أوالً وأخيراً على االحـتـالل 
القسري ألراضي عربية، وقائم على البطش والعدوان، وعلى 
الفصل العنصري، وهو بذلك كيان عـنـصـري دخـيـل عـلـى 
المسار اإلنساني لألمم وال يمتلك أي مقومات كيـان الـدولـة 
التي يمكن التطبيع معها بأي شكل من األشكال. بل إن هـذه 
الكيان الغاصب هدفه أن يتخذ من اتفاقيات التطبيـع سـتـاراً 
لتكريس نهج االحتالل وتهويد األراضي المغتصبة واغتصاب 

 كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ورسالتها الثالثة التي توجهها االنتفاضـة هـي إلـى قـوى 

لـلـخـروج مـن دوامـة  الثورة الفلسطينية بـأنـه آن األوان 

على السلـطـة، واالرتـقـاء بـالـعـالقـات الـوطـنـيـة  الصراع 
الفلسطينية إلى مستوى التحدي المصيـري الـذي تـخـوضـه 
الجماهير الفلسطينيـة ضـد الـعـدو الـذي أطـلـق الـعـنـان 

يـأمـون األقصـى  لمستوطنيه لالعتداء على المصلين الذين 
 للتعبد في شهر رمضان المبارك.

والرسالة الرابعة توجهها إلـى الـمـجـتـمـع الـدولـي الـذي 
بصمته وتغاضيه عن جرائم العدو الصهيونـي بـات يشـكـل 
غطاء دولياً لهذه الجرائم، بل إن الـواليـات الـمـتـحـدة ودول 
الغرب راحت تتبجح بحق هذا العدو في الدفاع عـن نـفـسـه 
والتزامها بتوفير أمنه، وهـي بـذلـك تسـيـر عـلـى خـطـى 
استكمال اتفاقية صفقة القرن المشؤمة التي أطلقها الرئيس 
ترامب، لكن بات يتواصل تنفيذها في ظل اإلدارة األمريكيـة 
الجديدة برغم دعاويها الزائفة عن حق الفلسطيـنـيـيـن فـي 

 إقامة دولتهم المستقلة.
إن الجمعيات السياسية في البحرين وإزاء اسـتـشـعـارهـا 
بمسئولياتها الوطنية والقومية، وانسجاما مع تاريخنا الملـيء 
بالمواقف المشرفة في الدفاع عن الحقوق الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المشروعة، وتعبيراً عن المواقف الشعبية الـعـريضـة ألبـنـاء 
البحرين، تجدد في هذه المناسبة مواقفها المبدئية الـتـي ال 
تنازل عنها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسـطـيـنـي فـي 
تحرير كامل أرضه المغتصبة، وفي الدفاع عـن مـقـدسـاتـه 
وعن حقوقه التاريخية، وتدعو كـافـة الـقـوى والـجـمـعـيـات 
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنـيـة 
للتعبير عن تضامنها مع الحقوق الفلسطينية بشتى الوسائل 
السلمية، خاصة رفض ومناهضة كافة أشكال التطـبـيـع مـع 
الكيان الصهيوني وتقديم كافة أشـكـال الـدعـم الـمـعـنـوي 

 والمادي لصمود الشعب الفلسطيني.
كما تحيي الجمعيات السياسية باعتزاز المواقف األصـيـلـة 
لشعب البحرين، والذي سيظل متماسكاً وصلـبـاً فـي دعـمـه 
ومناصرته للقضية الفلسطينية، واعتباره إياها قضية العـرب 
األولى، وكذلك لمواقفه المشرفة مـن رفـض كـل أشـكـال 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهـو الـمـوقـف الـذي جـرى 
التعبير عنه بكل وضوح في أكثر من مناسبة والمنسجم مـع 
مواقف كافة الشعوب العربية واإلسالمية والـقـوى الـمـحـبـة 

 للسالم.
كما تطالب الجمعيات السياسية فـي هـذه الـمـنـاسـبـة  

الحكومة إلى إلغاء كافة اتفاقـيـات الـتـطـبـيـع مـع الـكـيـان 
كـيـان الصهيوني وسحب السفير البحريني الـمـعـيـن فـي الـ

وطرد القائم باألعمـال الصـهـيـونـي فـي مـمـلـكـة  المحتل
البحرين وكذلك وقف الرحالت الـجـويـة والـزيـارات بـكـافـة 

 .كيان المحتلأشكالها، وإعادة فتح مكتب مقاطعة ال
كما تدعو كافة األنظمة العربية المطبـعـة مـع الـكـيـان  

التخاذ نفس الخطوات، وتطالب النظام الـعـربـي الـرسـمـي 
باتخاذ مواقف عملية جادة إلى جانب الحق الفلسطيني بعيـداً 
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عن البيانات الرسمية المتكررة والفارغة. إن الموقف العـربـي 
الرسمي يجب أن يتجاوز االجتماعات وبيانات الشجب واإلدانـة 
التي باتت تمثل في مجملها تخاذالً وتـراجـعـاً عـن االلـتـزام 
بقضية العرب األولى. إن الشعب الفلسطيني بحـاجـة الـيـوم 
وأكثر من أي وقت مضى إلى دعم صموده ومقاومته، ولـيـس 
الضغط عليه ودعوته لالنصياع لشروط العدو الصهيوني في 

 تكريس التسويات المهينة.
إن الجمعيات السياسية في البحرين إذ تحيي بكـل إكـبـار 
نضاالت وتضحيات وانـتـفـاضـات الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
وانتفاضاته المجيدة في القدس والمدن المحـتـلـة وتـطـالـب 
بأوسع تضامن معها، تجدد استنكـارهـا لـمـجـازر االحـتـالل 
اإلجرامية في مدن القدس وغزة وغيرها من المدن، وتـدعـو 
أبناء شعبنا في الـبـحـريـن وفـي أقـطـار الـوطـن الـعـربـي 
واإلسالمي والقوى المحبة للسالم إلى أوسع رفض واستنكـار 
لهذه المجازر والتضامن بكافة األشكال مع الحقوق التاريخيـة 
المشروعة للشعب الفلسطيني. كمـا تـدعـو جـمـيـع الـدول 
الموقعة على االتفاقية الدولية للقضاء على جـمـيـع أشـكـال 

عـلـى جـرائـمـه  كيان المحـتـلالتمييز العنصري بمحاسبة ال
العنصرية والتدخل لوقف هذه الجرائم واالنتهاكـات. كـذلـك 
تدعو المجتمع الدولي إلى فرض الحصار االقـتـصـادي عـلـى 

  الكيان الصهيوني نظير هذه الجرائم.
    الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

  التجمع القومي الديمقراطي، المنبر التقدمي
  المنبر الوطني اإلسالمي، تجمع الوحدة الوطنية

    الوسط العربي اإلسالمي 
 الصف اإلسالمي

   التجمع الوطني الدستوري
 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

 ٢٠٢١مايو  ١٧
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ضاربين عرض الحائط بكل المواثيق والقوانيـن الـدولـيـة، 
ومستغلين حالة الضعف والوهن التي تمر بها األمـة يـبـاشـر 
الصهاينة الغاصبون طوراً جديداً من أطوار تهويـد الـقـدس، 
من خالل التحضير القتحام المسجد األقصى وسلـب أراضـي 

 الشيخ جراح بالمدينة المقدسة.
وفي ظل عجز األنظمة في العالم اإلسالمـي عـن الـقـيـام 
بدورها في حماية الشعب الفلسطيني بل وتحول بعضها إلى 

خدام له وأعوان، وانخراط البعض فـي مسـارات الـتـطـبـيـع  
الخيانية، يسجل الشعب الفلسطيني سفراً جديداً من ملحمـة 
صموده األبدية رباطاً في األقصى ودفاعاً عنه بالروح والـدم، 
وتلتحم األمة بالمرابطين مناصـرة داعـمـة لـتـوصـل لـهـم 

وللصهاينة ومن يقف معهم رسالة فحواها أن لألقصـى أمـة 
 تحميه وتحمى المرابطين فيه وتنصرهم بكل ما تملك.

إن القوى السياسية والمجتمعية الـمـوريـتـانـيـة الـفـخـورة 
بتاريخها المتصل بالحاضر  في دعم قضية فلسطين، وهـي 
تجتمع هذا المساء متجاوزة خالفاتها وتبايناتهـا السـيـاسـيـة 

 الداخلية تعلن:
انخراطها في هبة التـضـامـن مـع الـقـدس، وتـعـبـئـة  -١

أنصارها ومناضليها وكل الشعب الموريتاني لـذلـك، قـيـامـاً 
بالواجب وتعبيراً عن ضمير الشعب الموريتاني المجمع عـلـى 

 حب فلسطين ونصرتها.
تنديدها بصمت المنـظـومـات الـعـربـيـة واألفـريـقـيـة  -٢

واإلسالمية والدولية على ما يجري، واعتبارها لهـذا الصـمـت 
 المخزي مشاركة في الجريمة.

دعمها الكامل للشعب الفلسـطـيـنـي وقـواه الـمـقـاومـة  ٣
المناضلة فيما تقوم به من جهاد ونضال عظيم لكسر شوكة 
الصلف الصهيوني وندعوهم إلـى أن يـكـون ردهـم عـلـى 

 العدوان بالوحدة وااللتحام ورص الصف الفلسطيني.
دعوتها شعوب العالم للتحرك في انـتـفـاضـة عـالـمـيـة  -٤

تدعم شعب فلسطين في الـتـخـلـص مـن نـيـر االحـتـالل 
 الصهيوني العنصري البغيض.

    القوى السياسية والمجتمعية في موريتانياً القوى السياسية والمجتمعية في موريتانياً القوى السياسية والمجتمعية في موريتانياً القوى السياسية والمجتمعية في موريتانياً 
 ٠٩/٠٥/٢٠٢١نواكشوط 
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تدين المنظمة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان فـي الـدول 
اإلسكندنافية  وتستنكر بشدة االعتداءات الـمـتـكـررة الـتـي 

 بحق الشعب الفلسطيني والتـي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي
كان آخرها االعتداء الهمجي الذي وقع مساء الجمـعـة الـواقـع  

على المصلين العزل أثناء قـيـامـهـم   ٢٠٢١أيار/مايو  ٧في 
بالصالة في المسجد األقصى في هـذه األيـام الـرمضـانـيـة 
المباركة، إضافة إلى عملية التهجير القسري للـعـشـرات مـن 
األسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقيـة 

 بهدف تهويد القدس وتغير هويتها العربية.
كما تدين المنظمـة اسـتـخـدام الـقـوة الـمـفـرطـة بـحـق 
المواطنين عبر استخدام الغاز المسيل للدمـوع، واسـتـخـدام 
الذخيرة المطاطية من مسافات قريبـة تـؤدي إلـى الـقـتـل، 
إضافة إلى عمليات االعتقال ومنع المصلين من الوصول إلـى 

 دور العبادة.
وترى المنظمة إن هذا االعتداء السافر على مصليـن عـزل  

يخالف كل التعاليم السماوية وكل شرائـع حـقـوق اإلنسـان، 
وإن تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهـم وتسـلـيـمـهـا 
للمستوطنين يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانيـة، 
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كما أنه يخالف القانون اإلنساني الدولي وأحـكـام اتـفـاقـيـة 
جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتـحـت 

 االحتالل. 
تكبهـا وأمام هذه الجريمة الال أخالقية والال إنسانية التي ير

االحتالل اإلسرائيلي العنصري بحق الشعب الـفـلـسـطـيـنـي، 
تدعو المنظمة المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومـنـظـمـاتـه 
الحقوقية واإلنسانية إلى تـحـمـل مسـؤولـيـتـه الـقـانـونـيـة 
واألخالقية أمام هذا االنتهاك الصارخ لـلـقـوانـيـن الـدولـيـة 

 وحقوق اإلنسان.

كما تدعو المنظمة جامعة الدول الـعـربـيـة والـمـنـظـمـات  
الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني فـي الـوطـن الـعـربـي 
لتكثيف الجهود واتخاذ إجراءات فوريـة  لـوقـف االعـتـداءات 

الهمجية بحق الشعب الفلسطينـي “  اإلسرائيلية” واالنتهاكات 
 وحماية األماكن المقدسة.

    األستاذ الدكتور عبد السالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبد السالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبد السالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبد السالم سبع الطائي
األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في الدول األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في الدول األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في الدول األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في الدول 
    اإلسكندنافيةاإلسكندنافيةاإلسكندنافيةاإلسكندنافية
٩/٥/٢٠٢١ 

يدين  االتحاد العربي األوربي لإلعالم والسالم ويستـنـكـر، 
االعتداءات البشعة التي تتنافى مع ابسط المعايير العالـمـيـة 
لحقوق اإلنسان والتي حددتها األمم المتحـدة والـمـنـظـمـات 
الدولية التي تعنى بهذه الحقـوق و تـعـنـى أيضـاً بـحـريـة 

 ممارسة الطقوس الدينية في األماكن المقدسة .
إن ما أقدمت عليه القوات الحكـومـيـة الـمـحـتـلـة لـألرض 
الفلسطينية وقطعان المتطرفين الصـهـايـنـة الـمـدجـجـيـن 
بالسالح ، في انتهاك واضح لحقوق الشعب الـفـلـسـطـيـنـي 

، وذلك مـن خـالل اقـتـحـامـهـم  ٢٠٢١أيار  ٧المسلم يوم 
لباحات المسجد األقصى واعتقال المصلين، بـاإلضـافـة إلـى 
عمليات التجريف والتهجير التي طالت الشعب الفلـسـطـيـنـي 
في حي الشيخ جراح، تستدعي وقـفـة عـربـيـة وإسـالمـيـة 

 وعالمية .
نناشد الدول والمنظمات الـتـي الزالـت تـلـتـزم بـحـقـوق  

اإلنسان وتعرف معنى الضمـيـر اإلنسـانـي، فـي أن تـقـوم 
بدورها في مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من اجـل 
تحرير أرضه، كما ونستغرب صمت الـدول الـعـربـيـة الـتـي 

 هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني .
 عاشت فلسطين حرة عربية 

 عاش الشعب الفلسطيني المناضل 
    فالح حسن شمخيفالح حسن شمخيفالح حسن شمخيفالح حسن شمخي    ----د د د د 

    رئيس االتحاد العربي األوربي لإلعالم والسالم رئيس االتحاد العربي األوربي لإلعالم والسالم رئيس االتحاد العربي األوربي لإلعالم والسالم رئيس االتحاد العربي األوربي لإلعالم والسالم 
    السويد السويد السويد السويد 

 ٢٠٢١أيار  ٩

 -د��ـــ� و�>ـــ�)k�ر
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
فلسطين المتميزة بماضيها وتاريخها الحـافـل بـمـحـطـات 
مفصلية في التاريخ البشري، حافظت عـلـى هـذه الـمـيـزة 
وكأنها ثابت من ثوابت تاريخها. فهي لم تكن أرض مقدسـة 
بالنظر إلى كونها مهد ديانات ورساالت سماوية وحسب، بـل 
كانت أرض صراع  بين إمبراطوريات  وممر العبور من الغرب 

 إلى الشرق  وبالعكس.  
فلسطين المتميزة بموقعها االستراتيجي كممر بري بـيـن 
القارتين، تتميز بمكانتها االعتبارية في الـتـاريـخ اإلنسـانـي 
بعناوينه الدينية والمدنية. وان تكتسب  أهمية في تاريـخـهـا 
المعاصر ويشتد الصراع عـلـيـهـا وفـيـهـا، فـهـذا لـيـس إال 
استحضاراً لتاريخها  وإن تبدلت  األدوات واألسماء. ففلسطين 
هذه سقطت على أرضها إمبراطورية الروم كنتيجة لمعـركـة 
اليرموك، وسقطت الحمالت الصليبية بعد معركة حطين. وما 
بعد هاتين المحطتين استعصت على الفرنسيين ولم تسقط 
في أيدي اإلنكليز وبعدهم الصهاينة إال بتآمر دولي استهـدف 

 فلسطين لذاتها ومن خاللها األمة العربية. 
فلسطين التي كانت ساحـة الـتـصـادم الـمـيـدانـي بـيـن 
االستراتيجيات المتقابلة  اإلقليمية والدولية، هي اليوم ومنـذ 

اغتصبت أرضها ارض التصادم بين مشروعين مـتـنـاقضـيـن  
حد التناقض الوجودي. المشروع الصهيوني بـكـل داعـمـيـه 
الدوليين واإلقليميين، والمشروع القومي العربي  الذي ربـط 

 استنهاض األمة وتوحيدها بتحرير فلسطين.  
وبالنظر لطبيعة هذا الصراع فإن ساحة فلسطين أصبحـت 

الساحة الكاشفة لحقيقة المواقف الواقفة على ضـفـتـي هـذا  
الصراع الدائر على أرضها.  ومن يقرأ هـذه الـمـواقـف هـي 
جماهير فلسطين، فهي التي  دفعت األثمان مـاضـيـاً وهـي 
التي  تدفع  حاضراً عبر مقاومتها  االحتالل. بحيث أصـبـحـت 
الجرائم التي ارتكبت وترتكب  بـحـق شـعـب فـلـسـطـيـن 
المقياس الذي تقاس عليه فظاعة الجرائم التي ارتكبت بحق 
جماهير األمة، من قتل وتدمير وتهجير وتنـكـيـل وانـتـهـاك 
متماد لحقوق اإلنسان. فما حصل من مجازر في العراق بـعـد 
احتالله يقاس بما حصل في فلسطين، وما  حصل في سوريا 
من مجازر وترحيل جـمـاعـي "تـرانسـفـيـر" وتـغـيـيـر فـي 
الديموغرافيا السكانية يقاس بما حصل فلسطين وقس على 
ذلك في الساحات العربية التي تعرضت لعـدوان خـارجـي أو 

 تخريب داخلي. 
إن جماهير فلسطين هي جزء من األمة العربية تجـمـعـهـا 
الخواص العامة وان تميزت بخواصها الذاتـيـة. وألن قضـيـة 
فلسطين هي قضية قـومـيـة وقضـيـة إنسـانـيـة، فـالـكـل 
يستحضرها في خطابه، لكن من يكشف حقـيـقـة الـمـواقـف 
ليس من يطلقها بل من يتـلـمـس نـتـائـجـهـا. إن الـالقـط 
الفلسطيني للمواقف هو الـذي يـقـدر حـقـيـقـة الـمـواقـف 

وصدقيتها بعـيـداً 
عــن الــتــعــلــيــب 
الســـــيـــــاســـــي 
والــبــروبــغــنــدا 
ــــة.  ــــي ــــالم اإلع
والـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـعـربـيـة عـامــة 
والفلـسـطـيـنـيـة 
أصــبــحــت عــلــى 
مستوى الـنـضـج 
الــذي يــمــكــنــهــا 

إحداث الفرز في المواقف بين مـن يـطـلـقـهـا لـالـسـتـثـمـار 
السياسي ومن يطلقها انطالقاً من إيمانه بان القضـيـة هـي 

 قضيته. 
إن انتفاضة الجماهير الفلسطينية ومنذ انطلقت انتفـاضـة 

الحجارة في الثمانينيات، وتكررت جوالتها لتستقر هذه األيام  
 في انتفاضة األقصى  كشفت عن حقيقتين :

األولى أن الجماهير تختزن في ذاتها طاقة نضالية عظيمة  
وهي تطلق هذه الطاقة من خالل انتفاضتها الـتـي تـفـرض 
تغييراً  في قواعد االشتباك من خالل إعطاء المواجهة بعدهـا 
الشعبي الشامل في مواجهة االحتالل. والثانية، أن الجماهيـر 
التي تتصدى لالحتالل، لم تنس من دعا لـتـوفـيـر الـحـضـن 
الدافئ لثورة شعب فلسطين وتقاسم معها حبة الدواء ولقمـة 

 الغذاء وهو تحت وطأة الحصار الظالم. 
إن الجماهير التي تصدت للمستوطنين الصهايـنـة الـذيـن 
حاولوا انتهاك حرمة األقصى وقاومت األجهزة األمنية والقـوة 

العسكرية لقوات االحتالل، استطاعت أن تطرد الصهاينة من  
حرم األقصى، وبعدما فرضت عليهم  الـتـراجـع واالنـكـفـاء 
شعرت بنشوة االنتصار، وبحسها الوطني وانتمائها الـقـومـي 
أهدت هذا االنتصار لمن يستحقه ولمن قال فلسـطـيـن فـي 
قلوبنا وعيوننا اذا ما استدرنا إلى أي مـن الـجـهـات األربـع. 
وعندما يهتف الشباب في ساحات األقصى بعد دحر الصهاينة 
لصدام حسين، إنما يهدونه لمن أحبهم وهم يعبرون الـيـوم 
عن حبهم وتعلقهم برمزيته.  وعندما تختار جماهير القـدس 
صدام حسين لتهتف له  من بين كل الـقـادة والـمـسـؤولـيـن 
العرب ومن يزعم انه مع القضية الفلسطينية ،فهذا استفتـاء 

 على من يعبر عن اإلرادة الوطنية لجماهير فلسطين. 
القدس، التي تأجلت االنـتـخـابـات بسـبـب رفـض الـعـدو 
شمولها، أجرت االستفتاء الخاص بها وصوتت لمـن تـعـتـبـره 
يمثلها بالموقف والمشروع. حقاً أن ساحـة فـلـسـطـيـن هـي 
ساحة كاشفة ومشهدية شباب األقصى وهم يهتفون لصـدام 

 حسين هي الرسالة الموجهة للجميع .  
٢٠٢١/٥/٥ 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
لم يسبق ألمة في التاريخ ، وفي كل الحقبات التاريخية، أن 
تعرضت لموجات من الغزوات واالحتالالت الخارجية كما 
تعرضت له األمة العربية . كانت هذه األمة قد شهدت على 
مديات تاريخها من القديم إلى الوسيط فإلى الحديث 
والمعاصر أشرس االبتالءات االحتاللية وأشدها همجية 
وتدميرا بهدف إلغائها كوجود حضاري وكخصوصية في حملها 
رسالة إنسانية في نشرها فوائد العلم والمعارف الحاملة 
الرتقاء أمم وشعوب العالم من التشريعات البابلية (قانون 
حمورابي) إلى الهيروغليفية المصرية إلى األبجدية الفينيقية 
فإلى الكثير الكثير من العطاءات المتواصلة في شتى صنوف 
العلوم اإلنسانية والتطبيقية في الفلسفة والرياضيات والفلك 

 .والطب والكيمياء والعمران واالجتماع وغير ذلك
سجلت األمة العربية سبقا في العطاء اإلنساني حتى أنعم 
عليها اهللا بأن وصفها في قرآنه المجيد بأنها خير أمة أخرجت 

 . للناس
هذه الخصوصية التي انفردت بها األمة العربية جعلتها 
محط أنظار ومطامع قوى الشر التي ما انفكّت تصوب سهام 
حقدها المشبعة بالسم األزرق لتعطيل خصوصية األمة 
ودورها في اإلشعاع الحضاري والقيمي، ال بل إللغائها كوجود 

  .تاريخي وحضاري وإنساني
استمرت هجمات اإللغاء ولم تتوقف على مديات المراحل 
التاريخية منذ القدم وحتى اليوم. مع الهكسوس (الملوك 
الرعاة ) كانت غزوة همجية مشهودة في حجمها التدميري 
لمعالم المنطقة العربية الحضارية، ومع مجيء اإلسالم الذي 
خص به اهللا أمة العرب لحمله رسالة ألنسنة العالم زادت 
مؤامرات اإللغاء لألمة ولرسالتها فكانت مؤامرات الردة 
وحروب الخارج في القادسية األولى التي سعى الفرس حينها 
للنيل من األمة وإيقاف عجلة نهوضها المتجدد باإلسالم الذي 

 . انطلق من أرضها وحمله العرب في كل بقاعها
ثم جاءت الغزوات الصليبية متذرعة بحماية بيت المقدس،  
وتحولت إلى احتالل تواصل ألكثر من قرنين ونصف القرن  
لينتهي مع شخصية قيادية استثنائية آنذاك صالح الدين األيوبي  
الذي أتى من البوابة الشرقية للمنطقة، فكان التحرير لبيت  

  .المقدس وعودة القدس إلى حضن األمة حرة عربية إسالمية 
حتى كانت الهجمات االستعمارية الـحـديـثـة الـتـي تـمـثّـلـت  
بسيطرة القوى اإلمبريالية األوروبية واألمريكية، جاءت لـتـمـعـن  
تفكيكا وتجزيئاً في جسد األمة في جغـرافـيـتـهـا واجـتـمـاعـهـا  
وتنهب مخزوناتها من الثروات الطبيعية، ال بل أكـثـر مـن ذلـك  
في الحؤول دون استعادة األمة لوحدتها وحريتها وأمنها القـومـي  
والسيادي، فكان زرع الكيان الصهيوني الذي اغتصب فلسطـيـن  
وما يزال مانعا على األمة استعادة وحدتها القومية على اعـتـبـار  
فلسطين تمثّل الحلقة المفصلية في البنـيـان الـعـربـي الـعـام  
موقعاً ومركزية قيمية وروحية وحضارية .انتفـضـت األمـة مـن  
أجل تحرير فلسطين واستعادة القدس لما تمثـلـه مـن رمـزيـة  
استثنائية تاريخية وهوية عروبية جامعة عضويـاً بـيـن تـوأمـة  

 .إسالمية أصيلة   -مسيحية  
لم تتوقّف المقاومات واالنتفاضات والثورات العربية لتحريـر 
فلسطين، فقد دخلت قضية التحـريـر فـي عـمـق الـوجـدان 
القومي حتى باتت قضية األمة المسيطرة، فـكـانـت مـعـهـا 

األفكار الثورية والحركات واألحزاب السياسية، كـلـهـا راحـت 
تنفعل في قضية فلسطين بوصفها قضية األمة كـلـهـا فـي 

 .حريتها ووحدتها وسيادتها على أرضها وثرواتها
شكّل العراق قيادة وطنية في ظل حكمه الوطـنـي وبـأفـق 
قومي استراتيجي، شكّل المرتكز األول والمتقدم تجاه قضية 
القدس وتحرير فلسطين، وقد ربط العراق في ظل تـجـربـة 
الحكم الثوري بقيادة حزب البعث العربي االشتـراكـي، بـيـن 
تحرير فلسطين والوحدة العربية من منظور التفاعـل الـحـي 
في معادلة التحرير والوحدة.. لم تسمح القوى االستعـمـاريـة 
المناصرة للصهيونية ومشـروعـهـا االغـتـصـابـي لـلـقـدس 
وفلسطين، وكذلك القوى اإلقليمية من شعـوبـيـة فـارسـيـة 
حاقدة، ومعها قوى تركية طورانية حالمة باستعادة مـجـدهـا 
العثماني الذي جثم على صدر العرب ألربعـة قـرون زمـنـيـة 
متواصلة، لم تسمح هـذه الـقـوى السـتـمـرار الـعـراق فـي 
التأسيس لتجربة واعدة من شأنها تحقيق الخالص الـقـومـي 
لفلسطين ولألمة العربية من حيث نهوضها وارتقائـهـا بـيـن 
سائر أمم العالـم. احـتـلّ الـعـراق احـتـالالً مـزدوجـاً: األول 

بريطاني، احـتـلّ الـدولـة  -إمبريالي أنكلوسكسوني أميركي
العراقية وأسقط جيشها الوطني ونظامها البعثي الـتـقـدمـي، 
ودمر بنيتها ومرافقها العامة، كل ذلك خدمة للصهاينـة فـي 
فلسطين ، وتمهيدا إلعمال التفكيك في الجسم العربي عـن 
طريق التوسع في التجزئة وخلق سـلـسـلـة مـن الـدويـالت 
الفدرالية والكونفدرالية عـلـى أسـس عـرقـيـة ومـذهـبـيـة 
ومناطقية تدخل في حروب مفتوحة ال تعرف لها نهـايـة. أمـا 
الثاني فهو االحتالل الفارسي الذي راح يحتل المجتمع ويمعن 
في تفتيته مذهبيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجـتـمـاعـيـاً، 
حتى أنه راح يرفع شعاره الشعوبي لجهة أن العراق أعيد إلـى 

 .بيئته التاريخية كجزء من إمبراطورية فارس الغابرة
أنّ شعب فلسطين ومعه شعب العـراق الـيـوم، أكـثـر إدراكـاً  
ووعيا للمخططات الدولية والصهيونـيـة واإلقـلـيـمـيـة ومـعـهـا  
الرجعية العربية المتخلفة، مخططات استكمال مشروع التهـويـد  
الصهيوني لفلسطين وللقدس خصوصاً، وكـذلـك مـخـطـطـات  
فرسنة العراق تحت أدوات الحكم العميلة التي جاءت بـهـا قـوات  

 .. االحتالل األمريكي ، وأدارتها أجهزة نظام الماللي في إيران 
إنّ ما يجري في القدس اليوم متزامنـا مـع مـا يـجـري فـي  
كربالء ومدن عراقية أخرى من اغتياالت لنـاشـطـي انـتـفـاضـة  
تشرين المباركة، لهو دليل واضح على أنّ المعركة واحـدة فـي  
فلسطين والعراق وكل أقطار األمـة، هـي مـعـركـة الـمـصـيـر  
العربي الواحد، معركة من أجل الـخـالص الـقـومـي وتـحـريـر  
األرض العربية من رجس االحتـالل الصـهـيـونـي واألمـيـركـي  
والفارسي والتركي، وكل القوى الطامعة بموقع األمة الـعـربـيـة  
وثرواتها، والحاقدة على خصوصيتها كأمة ذات رسـالـة خـالـدة.  
هي معركة صالح الدين التي أخرجت الصلـيـبـيـيـن مـن بـيـت  
المقدس، وهي كفيلة بإخراج االحتالل الصهيوني من المـسـجـد  

 .األقصى والقدس وكامل فلسطين اليوم 
هي معركة كربالء ومعها سائر مدن العراق العظيـم مـن 
أجل تطهيره من رجس االحتالليـن األمـريـكـي والـفـارسـي 
الصفوي. إن كربالء تردد اليوم مع القدس : عاشت فلسطيـن 
حرة عربية وعاش العراق عظيماً حراً ومحرراً، عراق فلسطين 
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
قبل ثالثة وسبعين عاماً، أعلنت الحركة الصهيونيـة قـيـام 
دولتها على جزء من ارض فلسطين، وسمت يـوم الـخـامـس 
عشر من أيار يوماً "لالستقالل". هذا اليوم الذي اعـتـادت أن 
تحتفي به "إسرائيل"، بكل المظاهر االحتفالـيـة، كـان يـوم 
نكبة لألمة  ولشعب فلسطين الذي طرد من أرضه وقذف بـه 

وقـعـت كـل أرض  ١٩٦٧إلى عالم الشتات،  وبـعـد حـرب 
 فلسطين التاريخية تحت االحتالل الصهيوني .

لقد خضع الفلسطينيون في األرض المحتلة لنظاميـن مـن 
التعامل، األول شمل   الذين بقوا في األرض الـتـي أنشـأت 
عليها الحركة الصهيونية كيانها، والثاني الذين وقعوا تـحـت 
االحتالل بعد حرب حزيران. بالنسبة للفئة األولى، اعتبرتهـم 
دولة االحتالل مواطنين من الدرجة الثانية عبر وضعهم  فـي 

مركز قانوني يقارب وضع الرعايا ،الذي يمكّن صـاحـبـه مـن  
الحصول على جواز سفر الدولة وبعض الـحـقـوق الـمـدنـيـة 
والسياسية. وأما الفئة الثانية ، فتعاملت معهم دولة االحتالل 
باعتبارهم سكان مناطق مـحـتـلـة، يـخـضـعـون فـي إدارة 
شؤونهم الحياتية لألنظمة اإلدارية التي تفـرضـهـا سـلـطـة 

 االحتالل بما يتعلق باإلقامة والتنقل والعمل .
لقد تعاملت "إسرائيل" مع األرض التي احتـلـت فـي حـرب 
حزيران بخلفيتين مختلفتين، واحدة تـجـاه غـزة وقـطـاعـهـا 
وثانية تجاه الضفة الغربية والتي تسميها "بيهودا والسامرة". 
وهي  لم تتأخر كثيراً في البدء بتنفيذ خططها لتغيير معالـم 

الحياة العربية في األرض المحتلة وخاصة في الضفة معتمدةً  
قاعدة القضم والهضم عـبـر مصـادرة األراضـي وتـمـزيـق 
أوصالها وإغراقها  بالمستوطنات، بحيث باتت المدن والـقـرى 
الفلسطينية جزراً محاصرة بالكتل االستيطانـيـة والـحـواجـز 
العسكرية واألمنية والجدار العازل الذي وصـفـتـه مـحـكـمـة 
العدل الدولية بالجدار العنصري.  ومن بين المدن والحـواضـر 
التي ركزت دولة االحتالل على االندفاع في تفريـغـهـا  مـن 
سكانها عبر كل أشكال الترهيب والقمع والتـهـجـيـر وفـرض 
التهويد عليها تأتي  القدس على  رأس الئـحـة االسـتـهـداف 
الصهيوني بالنظر لموقعها االعـتـبـاري بـأبـعـاده الـديـنـيـة 

 والتاريخية والسياسية. 
فالقدس هي عاصمة فلسطين التاريخية، وهـي حـاضـنـة 
األقصى والقيامة وهي التي ينطوي تـاريـخـهـا عـلـى اهـم 
المحطات المفصلية في الصراع الذي دار فيها وعليـهـا قـبـل 

 الدعوة اإلسالمية وبعدها. 
وعندما تسنى للحركة  الصهيونية إقامة  كيانها على جـزء 

بقيت الـقـدس بـمـعـالـمـهـا  ١٩٤٨من ارض فلسطين عام 
التاريخية والدينية خارج  مـدى االحـتـالل، ومـا وقـع تـحـت 

 االحتالل من نطاقها الجغرافي عرف بالقدس الغربية . 
من هنا فان الصراع على  القدس يحتل مركزية في صـلـب 
المشروعين المتصادمين، المشروع القومي الـعـربـي بـكـل 
مضامينه  وأبعاده التاريخية، والمشروع الصـهـيـونـي بـكـل 

 شبكة عالقاته الدولية واستهدافاته االستعمارية .
إن الحركة الصهيونية تنظر لألقصى كهدف قـائـم بـذاتـه  
وتسعى   إلزالته.  وان حائط البراق الذي يقـع فـي الـقـسـم 
الغربي من سور األقصى يجب هدمه ألنه بنـظـرهـا مشـيـد 
على حائط المبكى، وهي  تسمية حديثـة تـعـود إلـى نـحـو 

سنة يوم سمحت السلطة العثمانيـة لـلـيـهـود بـزيـارة ٥٠٠
الحائط وقوفاً دون الجلوس حيث كانوا يـنـوحـون ويـبـكـون 
عندها. ولذلك بدأت التحضير لهدم األقصـى بـعـد احـتـالل 

، وعندما لم تستطع تنفيذ ذلـك بـحـفـر ١٩٦٧القدس عام 
األنفاق تحته وتقويض اركانه، عـمـدت إلـى إحـراقـه عـام 

١٩٦٩ . 
يومذاك قالت رئيسة وزراء العدو غولدامائير ، "أنها لم تنـم 
ليلة حريق  األقصى، وكانت تظن أن العرب سيزحفون  نـحـو 
الحدود القتحامها كردة فعل على حريق األقصى، وتضـيـف، 
لكن  بعد انبالج الصباح ولم يحصل أي شيٍء مـمـا تـخـوفـت 
منه ،اثلج قلبي وأدركت أن ردة الفعل العربية لـن تـتـجـاوز 

 بيانات االستنكار واإلدانة ". 
عمد  شارون إلى اقـتـحـام األقصـى، فـكـانـت  ٢٠٠٠عام 

انتفاضة األقصى الثانية  التي فرضت على قـوات االحـتـالل 
 االنكفاء مؤقتاً، دون أن تتوقف اإلغارات بين الفينة واألخرى. 

بعد اعتبار "إسرائيل" أن القدس  عاصمة لدولتها ، لم يحظ 
هذا اإلعالن بأي اعتراف دولي ولم تنقل الدول التـي تـقـيـم 
عالقات دبلوماسية معها  بعثاتها  إلى القدس، وبـقـي األمـر 
هكذا إلى أن  أقدمت  أميركا على االعتراف بالقدس عاصـمـة 
لدولة االحتالل وترجمت ذلك بنقل سفارتها إليها في سـيـاق 
تنفيذ ما سمي بصفقة القرن التي  سعت أميركا لتسـويـقـهـا 

 كمشروع لحل ما تسميه  أزمة الشرق األوسط. 
إن "إسرائيل" التي اتكأت على الموقف األمـيـركـي وعـلـى 
االختراق الذي تمكنت منه من خالل عالقات الـتـطـبـيـع مـع 
العديد من األنظمة العربية ، استأنفت تـنـفـيـذ مـخـطـطـهـا 

الحديث  عبر دفع المستوطنين القتحام حي الشـيـخ -القديم 
جراح المالصق لحرم األقصى لتهجير سكانه واالستيالء عليه 

 وهدم أبنيته وحتى يعزل األقصى عن حزامه العربي. 
لقد جوبهت اعتداءات المستوطنين الصهايـنـة الـمـحـمـيـة 
بالقوات األمنية  برد فعل شعبي من المقدسيين سرعـان مـا 
تحول  إلى انتفاضة شعبية عارمة، اسـتـطـاعـت أن تـخـرج 
المستوطنين من الحرم ومحيطه ، وأن تعيد شد األنظار إلـى 
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 القضية الفلسطينية والقدس في صلبها.
ما توقعته "إسرائيل" من تخاذل مـن الـنـظـام الـرسـمـي   

العربي، صح مئة بالمئة ، لكن مالم تتـوقـعـه، هـو امـتـداد 
االنتفاضة على مساحة كل ارض فلسطين التاريـخـيـة، ومـا 
توقعته استناداً إلى ما أثلج قلب غـولـدامـائـيـر، خـاب هـذه 
المرة، ألن الجماهير في األردن  اندفعت نحو الحدود القتحام 
الحواجز واألسالك الشائكة وهي تهتف لبيك يا أقصى، لبييك 

 يا قدس ،لبيك يا فلسطين .
أما الجيوش العربية فلم تحرك ساكناً، فـيـمـا الـجـمـاهـيـر 
تحركت انتصاراً للقدس بكل رمزيتها، تحركت لـفـلـسـطـيـن 
بكل أبعاد قضيتها ، وهذا ما أعاد تأكيد مقولة أن فلسـطـيـن 

 لن تحررها الحكومات وإنما الكفاح الشعبي. 
انتفاضة القدس التي تـحـولـت إلـى انـتـفـاضـة وطـنـيـة 
فلسطينية على مساحة كل فلسطين، هي األهم بـدالالتـهـا 

من كل ما سبقها، ألنها استطاعت  أن تحقق ميدانياً  وحـدة  
المركز القانوني للفلسطينيين الذي يرزحون  تحت سـلـطـة 

والفلسطينيـيـن الـذيـن يـرزحـون تـحـت   ٤٨االحتالل منذ 
. فـكـل فـلـسـطـيـن مـحـتـلـة وكـل ١٩٦٧االحتالل منـذ 

الفلسطينيين هم  تحت االحتالل، وفـلـسـطـيـن ال تـقـبـل 
القسمة إال على (العدد  واحد )، وما تخوفت منه  غولدامائـيـر 

عشية حريق األقصى ولم تره، حصل الـيـوم عـلـى طـرفـي 
 الحدود مع فلسطين من الشرق ومن الشمال. 

إنها بداية مرحلة  جديدة من الصراع مع العدو الصهيـونـي، 
وعنوانها  توحيد المركز القانوني لشعب فلسطيـن كشـعـب 
واقع بكامله تحت االحتالل وأن  "إسرائيل" كسلطـة قـائـمـة 
باالحتالل هي دولة احتالل  على كل ارض فلسطـيـن وهـي 

 دولة فصل عنصري بامتياز أنها دولة  "أبارتايد". 
لقد شاهد العالم كيف يغادر الصهاينة فلسطين عـنـد أول 
اهتزاز لبنائهم النفسي بعد سقوط الصواريخ الفلسطيـنـيـة 
على وسط فلسطين وبعد مالقاة جماهير فـلـسـطـيـن فـي 
الداخل انتفاضة أهلهم في القدس والضفة، كما شاهد كيـف 
تزحف الجماهير وهي  ممتلئة ببنائها التعبوي النفسي   نحـو 
حدود فلسطين لترسم مساراً  لحق العودة وهو الحق الثابـت 
الذي ال يسقط  بالتقادم. إن العالم  أمام مشهديـة  جـديـدة 

التـوسـعـي. -من الصراع مع المشروع   الصهيوني  العنصري 
وهذه المشهدية تلخصها واقعات  أن  القدس هي اليوم  كـل 

فلسطين،  وفلسطين هي اليوم  كل العرب،  فـلـيـكـن كـل  
 العرب  فلسطين.   
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
االنتفاضة التي انطلقت من حي الشيخ جراح في الـقـدس، 
رداً على محاوالت الصهاينة اقتحام الحي لطرد سكـانـه، لـم 
تلبث أن تحولت إلى انتـفـاضـة شـامـلـة عـمـت كـل أرض 

. ١٩٨٧فلسطين، وهي تميزت عن انتفاضة الحجارة األولى 
، قد رافقها التهاب خطوط التمـاس ٢٠٠٠وانتفاضة األقصى 

، وهذا ما أضفـى ٤٨مع غزة وتفاعل من الداخل المحتل عام 
على المواجهة المفتوحة مع العدو الصهيوني بـعـد الـكـفـاح 
الشعبي الشامل بكل أشكاله الشعبية والمسلحة. وإذا كـانـت 
األنظار والعدسات اإلعالمية انشدت إلى المواجهة العسكريـة 
على جبهة غزة، فهذا االنشداد سيتراجع وهـجـه اإلعـالمـي 
بالتدرج مع ترتيبات الهدنة األمنية التي تعـمـل الـوسـاطـات 
عليها. وهذا التراجع لوهج اإلعالم الـحـربـي الـذي يـتـولـى 
تغطية العمليات العسكرية لن يسحب نفسه على المواجـهـة 

 الشعبية "إلسرائيل"، بما هي سلطة قائمة باالحتالل.
هذه االنتفاضة بأيامها الحامية الوطيس والتي تعتبـر فـي 
القياسات الزمنية أقصر من سابقاتها، وبعيداً عن الـتـأويـالت 
التي ربط البعض انطالق االنتفاضة في القـدس بـخـلـفـيـة 
الخروج من المأزق السياسي الـذي خـيـم عـلـى الـمـشـهـد 
السياسي الفلسطيني الـداخـلـي وخـاصـة ذاك الـمـرتـبـط 
باالنتخابات وإعادة تشكيل "السلطة"، أو البعض اآلخر الـذي 
ربط تصعيد المواجهة العسكرية على جبهة غزة بـخـلـفـيـة 
التوظيف السياسي للضغط على المفـاوضـات فـي فـيـيـنـا، 

 أفرزت بوقائعها جملة حقائق. 
  الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:

إن القضية الفلسطينية ما كانت في يوم من األيام بمعزل 
عن محاوالت االستثمار السياسـي بـهـا، وهـذا االسـتـثـمـار 
سيبقى قائماً طالما بقي هذا الصراع مـفـتـوحـاً. لـكـن هـذا 
االستثمار ستضيق هوامشه مع انشداد الموقف الفلسطيـنـي 
إلى ثوابته الوطنية، التي تؤكد على الحقوق الوطنية الثابتـة 
والغير قابلة للتصرف أو التنازل أو التفريـط بـهـا، مـن حـق 
التحرير لكل أرض فلسطين المحتلة وحق تقرير المصير إلى 
حق العودة وإسقاط كل النتائج التي أفرزها واقع االحـتـالل. 
ولهذا فإن نتائج المواجهة مع العدو في جـولـة االنـتـفـاضـة 
الحالية يجب توظيفها في خدمة تصليب الموقـف الـمـقـاوم، 
وال سبيل لذلك إال بوحدة وطنية فلسطينـيـة عـلـى قـاعـدة 
برنامج مقاوم متوجه نحو التحرير وحتى توظف التضـحـيـات 
في خدمة الموقف الوطني والقـضـيـة، ولـيـس فـي خـدمـة 
الفئويات السياسية الداخلـيـة أو الـتـي تسـعـى لـتـوظـيـف 
تضحيات الشعب ومقاومته في تحسين المواقف   التفاوضيـة 
للقوى الخارجية. الن شعب فلسطين أحق بتوظيف تضحياته 
خدمة للقضية، وهذا ما يجب التأكيد عليه في أيـة مـقـاربـة 

 لتوظيف التضحيات للجماهير المنتفضة والمقاومة.    

  الحقيقة الثانية:الحقيقة الثانية:الحقيقة الثانية:الحقيقة الثانية:
إن االنتفاضة الحالية تميزت عن سابقاتها بالتفاعـل الـذي 

، ٤٨القت به جماهير فلسطين في األراضي التي احتلت عام 
وهذا أعطى بعداً وطنياً شامالً لثورة فلسطين معبر عنه بـأن 
الشعب الفلسطيني وإن شطره االحتالل وحجـره فـي ثـالث 
مناطق، ما سبق واحتل منها قبل ثالث وسبعين سـنـة، ومـا 
احتل منها قبل أربعة وخمسين عاماً، فإن هذا الشعب تـوحـد 
على أرضية موقف واحد ضد االحتالل وإن بتعبيرات متنوعة، 

ومواجهات عسكرية على جبهة  ٤٨إضراب شامل في مناطق 
غزة، وانتفاضة ومواجهة شعبية في الـقـدس والضـفـة مـع 
المستوطنين وقوات االحتالل. وهذا أكد أن "إسرائـيـل" هـي 
دولة احتالل على كل ارض فلسطين التاريخية، وان مقاومـة 
شعب فلسطين المشدود إلى وطنيته الجامعة قائـمـة عـلـى 

 كل أرض فلسطين وهذه لم تحصل سابقاً. 
 الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:

إن المجتمع الصهيوني أصيب باهتزاز نفـسـي مـن جـراء  
وقوعه ضمن مدى الصواريخ التي اطلـقـت مـن غـزة وبـات 
أفراده يبحثون عن مالذات آمنة في ذات الـوقـت الـذي كـان 
فيه العرب الفلسطينيون في الداخل يتصدون لـلـصـهـايـنـة 
الذي قاموا باالعتداء على الفلسطينيين وعلى ممتـلـكـاتـهـم 
في العديد من المدن والقرى الفلسطينية. وهذه الحالة الغيـر 
مسبوقة أبرزت أن الوجود الفلسطيني فـي الـداخـل أصـبـح 
يشكل حالة ضاغطة على المجتمع الصـهـيـونـي الـذي كـان 
يعتقد أنه يعيش في بيئة آمنة ومستقـرة، فـإذ بـه يـواجـه 
بتحدي الوجود الشعبي الفلسطيني المنشد إلـى وطـنـيـتـه، 
وخيبة أمل هذا المجتمع من فشل ما يسمى القبة الحديـديـة 
في توفير مظلة أمن حياتي. وهذا تطور إيجابي فـي مسـار 

 الصراع المفتوح مع االحتالل. 
    

   الحقيقة الرابعة: الحقيقة الرابعة: الحقيقة الرابعة: الحقيقة الرابعة: 
ألول مرة في تاريخ الصراع العربي الصـهـيـونـي، تشـهـد 
الحدود بين األردن وفلسطين المحتلة تجمعات شعبية عربية 
المست الحافات األمامية من الحدود. وتكمـن أهـمـيـة هـذه 
الخطوة في رمزيتها، أن الجماهير لم تتظـاهـر فـي الـمـدن 
وتطلق من ساحاتها المواقف، بل توجهت إلى الحدود، وهـذا 
ما كانت رئيسة وزراء العدو السابقة غولدامائير تخشى مـنـه 

 . ١٩٦٩ولم يحصل بعد حرق األقصى عام 
إن هذه الخطوة تعبر عن حقيقة الـمـوقـف الـجـمـاهـيـري 
العربي، وفيه رسالة دعم إلى الداخل الفـلـسـطـيـنـي، كـمـا 
رسالة إدانة للنظام الرسمي العربي الذي لم يحـرك سـاكـنـاً 
ضد العدوان الصهيوني المتصاعد. وبهذا تـعـود مـقـولـة أن 
فلسطين لن تحررها الحكومـات وإنـمـا الـكـفـاح الشـعـبـي 

 والمسلح أرقاه لتحتل موقعها في تعبئة الرأي العام العربي. 
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 الحقيقة الخامسة:الحقيقة الخامسة:الحقيقة الخامسة:الحقيقة الخامسة:
إن الصمود الشعبي الفلـسـطـيـنـي وإطـالق االنـتـفـاضـة 
الشعبية الواحدة تلو األخرى ومستوى وطبـيـعـة الـعـدوانـيـة 
الصهيونية، بدأ يعطي مفاعيله اإليجابية عـلـى الـمـسـتـوى 
الدولي. فلفترة طويلة كان الرأي العام العالمـي يـقـع تـحـت 
تأثير البروبغندا الصهيونية. هذه البروبغندا كانت تصـور أن 
"إسرائيل"، هي دولة "معتدى" عليها، وان العرب سيـقـذفـون 
اليهود إلى البحر وأنها الواحة الديموقراطية الوحيدة في هـذا 
الشرق، وأنه ال يوجد شعب اسمه فلسطين، وهي تسعى إلى 
"السالم"، فيما الفلسطينيون ال يريدون ذلك وال يوجد شريك 
فلسطيني يتم التفاوض معه. هذه البروبغنـدا الـتـي أثـرت 
بشكل كبير على الراي العام العالمي استفادت من االحتضان 
االستعماري بكل إمكاناته العسكرية واالقتصادية وماكيناتـه 

 اإلعالمية التي روجت لوجهة النظر الصهيونية. 
هذه الحالة، بدأت تشهد تبدالً في نظرة الرأي العام الدولي 
تجاه ممارسـات "إسـرائـيـل"، وتـجـاه الـحـقـوق الـوطـنـيـة 
الفلسطينية. ومن مظاهر هذا الـتـبـدل، قـرار الـمـحـكـمـة 
الجنائية الدولية بصالحيتها لمقاضاة "إسرائيل" عن الجرائـم 
ضد اإلنسانية التي ترتكبها في األراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المحتلة، موقف صحيفة الغارديان البريطانية واعترافها بانها 
أخطأت في تأييدها لوعد بلفور، الـتـظـاهـرات الـتـي عـمـت 
عواصم ومدن العالـم الـتـي انـطـلـقـت شـاجـبـة الـعـدوان 
الصهيوني ومعلنة تأييدها للحقوق الوطنية الفلسـطـيـنـيـة. 
وأهم تلك التظاهرات بدالالتها هي التي شـهـدتـهـا الـمـدن 

 األميركية. 

أن يحصل تبدل في الرأي العام الـدولـي تـجـاه الـقـضـيـة 
الفلسطينية يوازي بأهميته توحد الشعب الفلسطـيـنـي فـي 
الداخل والشتات على أرضية موقف وطنـي واحـد. وهـذا مـا 
كانت تفتقر إليه ثورة فلسطين منذ أطلقت رصاصتها األولى 
وحتى اآلن. وهذا ما كان ليتحقق لوال الصمود الفلـسـطـيـنـي 

 وتتالي جوالت االنتفاضة الشعبية بكل تعبيراتها.
من هذه الحقائق نخلص إلى أن انتفاضة الـقـدس أعـادت 
قضية فلسطين إلى دائرة الضوء، وحققت الوحدة النضـالـيـة 
للشعب الفلسطيني على مسـاحـة كـل أرض فـلـسـطـيـن، 

وأحدثت تحوالً إيجابياً في الرأي العام العالمـي، وردت عـلـى  
عمليات االختراق الصهيوني للفضاء العربي الـرسـمـي عـبـر 
عالقات تطبيع مع بعض األنظمة العربية، بإحـداث اخـتـراق 
في الفضاء الدولي الذي كان شديـد الـتـأيـيـد "إلسـرائـيـل"، 
والنتيجة التي سيكون لها األثر البالغ في إحـداث الـتـحـويـل 
النوعي في الرأي الـعـام هـو كشـف الـزيـف الـكـبـيـر فـي 
ديموقراطية دولة االحتالل وهي من خالل ممارساتهـا إنـمـا 

 هي دولة فصل عنصري بامتياز أي دولة "أبارتايد".  
وحتى ال يفرط بهذه النتائج يـجـب االرتـقـاء بـالـعـالقـات 
الوطنية الفلسطينية إلى مستوى الـوحـدة الـفـعـلـيـة عـلـى 
المستوى السياسي والنضالي، وعليها يؤسس ويبنى الصـرح 
الوطني الذي ال بديل عنه للدخول في مرحلة قطـف الـثـمـار 
السياسية للنضال الوطني التحرري وتوظيفه لمصلحة قضية 
فلسطين بما هي قضية تحرير وإنهاء االسـتـالب الـوطـنـي 

 والقومي، وليس لمصلحة أي فريق آخر. 
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لبت مدينة طرابلس وجوارها الدعوة الموجـهـة مـن حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي وحركة الـتـحـريـر الـوطـنـي 
الفلسطيني (فتح) إلى لقاء الوفاء لفلسطين وانتصاراً لصمود 
القدس ومقاومة غزة البطلة المترافقة مع الذكـرى الـثـالـثـة 

 والسبعين للنكبة،
التي حولتها المقاومة اليوم إلى نكبة لالحتالل الصهـيـونـي 

 بفعل الصمود البطولي للشعب الفلسطيني وفصائله، 
وقد تقدم الحضور في المهرجان الذي أُقيم قبل ظهر األحد 

 في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي بطرابلس،١٦/٥
ممثلون عـن األحـزاب والـقـوى الـلـبـنـانـيـة والـفـصـائـل 
الفلسطينية واالتحاد العمالي العام وهيئات بلدية واجتماعية 
وكشفية واختيارية ووفود شعبية من مختلف مناطق المدينة 
ومخيمي البارد والبداوي، حـيـث ابـتـدأ الـحـفـل بـالـوقـوف 
للنشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني،  إلى عرض فـيـلـم 
وثائقي بعنوان فلك النكبة، ليتولى الكالم  بعد ذلك رئـيـس 
مركز النهوض اإلعالمي األسـتـاذ احـمـد درويـش مـحـيـيـاً 
انتفاضة الشعب الفلسطيني التي كانت عنواناً لالسـتـشـهـاد 
والعطاء غير المحدود في سبيل فلسطين وقضيتها العـادلـة، 
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الفلسطينية في الشمال األخ أبو جهاد فياض الذي حـيـا فـي 
كلمته الشعب الفلسطيني الموحد اليوم بالمقاومة فـي غـزة 
هاشم وغرفة عمليات مشتركة تطلق الصواريـخ عـلـى تـل 

 ٤٨أبيب وبالمسيرات الغاضبة في الضفة الغربية وأراضي ال
والتضامن من الشتات الفلـسـطـيـنـي والشـعـوب الـعـربـيـة 
واإلسالمية التي تـقـول لـلـحـكـام الـعـرب والـمـتـخـاذلـيـن 
والمطبعين ان اخجلوا من دماء الشـهـداء واألطـفـال الـذيـن 
يستشهدون باإلجرام الصـهـيـونـي فـي قـطـاع غـزة أمـام 
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ثم تكلم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمـق الـذي 
رحب بالحضور في طرابلس األبية التي ما توانت يـومـاً عـن 
الوقوف إلى جانب قضايا األمتين العربية واإلسالمية وأضاف: 
هي طرابلس التي عهدتموها دائماً وهي تعتبر فـلـسـطـيـن 
قضية العرب المركزية اآلن ولن تضيع البوصـلـة يـومـاً فـي 
مساندة الشعب الفلسطيني والمقـدسـات الـفـلـسـطـيـنـيـة. 
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أما كلمة الختام فكانت لرئيس  حزب طليعة لبنان العـربـي 
االشتراكي المحامي حسن بيان التي بدأها بتوجيه الـتـحـيـة 

لطرابلس األبية التي أنجبت فـوزي الـقـاوقـجـي والـدكـتـور 
عبدالمجيد الرافعي وأول من قدمت أبناءها فداًء لفلـسـطـيـن 

 على أرض الجنوب اللبناني .
وأضاف: إن المقاومة وجدت لتبقى وتنتصر وان الـمـراهـنـة 
على الجيوش العربية  واألنظمة لن يجدي نـفـعـاً وقـد قـال 
األستاذ ميشال عفلق يـومـاً أن فـلـسـطـيـن لـن تـحـررهـا 
الحكومات وإنما الكفاح الشعبي المسلح وان ما أُخذ بالقـوة ال 
يسترد بغير القوة كما قال الرئيس عبدالناصر ،ففلـسـطـيـن 
هي شعب الجبارين وال يمثلها إال المقاومون  ولن تنتصـر إال 
بقواها الحية ومقاومتها البطلة المحمية بالحـضـن الـعـربـي 

 الدافئ  كما قال الشهيد صدام حسين .
هذا واعقب المهرجان وقفة تضامنية جـامـعـة فـي بـاحـة 
ساحة الرئيس جمال عبدالناصر التل شارك فيـهـا الـحـضـور 

 ورفعت فيها أعالم فلسطين والهتاف لقضيتها.
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 األخوة ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية ،

األخوة والرفاق ممثلي األحزاب والقوى الوطنية والفعاليـات 
النقابية واالجتماعية والـمـجـلـس الـبـلـدي رئسـا، وأعضـاء  

 والهيئات االختيارية،
 أيها الرفاق والرفيقات
 أيها الحضور الكريم 

نلتقي اليوم في مدينة طرابلس، هذه المدينة التي كانـت 
المبادرة دوماً في تبني قضايا األمة وفي الـطـلـيـعـة مـنـهـا 

 قضية فلسطين،
طرابلس هذه التي قدمت الشهداء في الـعـرقـوب وعـلـى 
أرض الجنوب اللبناني فـي مـواجـهـة الـعـدو الصـهـيـونـي، 
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طرابلس التي انطلق مـنـهـا فـوزي الـقـاوقـجـي وأنـجـبـت  
عبدالمجيد الرافعي الذي كان يؤكـد دائـمـاً أن فـلـسـطـيـن  
ستبقى قبلتنا، وفلسطين هذه، لن تقبل الـقـسـمـة، ألنـهـا 
واحدة بارضها وشعبها   وهي عربية وستبقـى عـربـيـة مـن 

 النهر إلى البحر .
وإذ تحلُ عليها هذه الذكرى التي سميت بذكـرى الـنـكـبـة 
ويسميها العدو بذكرى االستقالل، حولها الشعب الفلسطينـي 
إلى نكبة على الوجود الصهيوني وتحولت بـدايـة انـبـعـاث ٍ 
متجدد لهـذه األمـة ألجـل اسـتـعـادة الـحـقـوق الـوطـنـيـة 

 المغتصبة .
إن شعبنا المنتفض في األرض الـمـحـتـلـة فـي الضـفـة 
والقدس وغزة وكل فلسطين، استطاع أن يثبت لـلـعـالـم أن 
هذا الحق الثابت ال يمكن أن يسقط بالتقادم وال يمكن لقـوى 
الشر والعدوان أن تسلب هذه األمة حـقـوقـهـا وال بـد لـهـذا 

 الشعب من استعادة حقوقه واستعادة أرضه،
 أيها األخوة واألخوات :

لقد انطلقت هذه االنتفاضة دفاعاً عن حي الشـيـخ جـراح، 
وهذه ليست االنتفاضة األولى وإنما هي امتداد لـالنـتـفـاضـة 
التي سميت انتفاضة الحجارة ثم انتفاضة األقصـى عـنـدمـا 
حاول شارون أن يقتحم حرم األقصى فانتفض الشعب وانكفأ 

 شارون وبقي الشعب في أرضه وبقي األقصى .
واليوم عندما انتفض الشعب في األقصـى أعـطـى لـهـذه 
االنتفاضة بعدها الشامل، بعدها الـحـقـيـقـي بـأن الـقـدس 
تختصر  قضية فلسطين ،وفلسطين تختصر قضية العروبـة، 
وال وحدة فعلية  دون تحرير فلسطين، وال تقدم لـألمـة دون 
طرد المحتل الذي يمثل رأس الحربة في النظام االستعمـاري 

 الصهيوني،
 أيها األخوة واألخوات :

قالت غولـدامـائـيـر:  ٦٩عندما أُحرق المسجد األقصى عام 
لم أنم تلك الليلة، كنت أظن أن العرب سـيـأتـون زاحـفـيـن 
ليقتحموا الحدود ، ولكن عندما استفاقت صباحاً ولم تر احـداً، 
قالت لقد اطمئن قلبي والعرب يـتـلـهـون بـبـيـانـات اإلدانـة 
واالستنكار، غير أن  هذه  الصورة تغيرت  اليوم، إذ  مـا أن 
انتفض األقصى وانتفضت معه عموم فلسطين ورميت دولة 
العدو بالصليات النارية مـن غـزة هـاشـم حـتـى انـدفـعـت 
الجماهير إلى الحدود، وهنا نقول أن المراهنة على الجـيـوش 
العربية لن تجدي نفعاً وقد قالها القائد الـمـؤسـس لـلـبـعـث 

 ميشال عفلق: 
الحكومات لن تحرر فلسطين الن بعضها مرتبـط بـالـعـدو 
بشكل مباشر أو غير مباشر وبعضها  أسير مصـالـحـه ،ولـذا 
فان فلسطين لن يحررها إال الـكـفـاح الشـعـبـي ،والـكـفـاح 

 الشعبي المسلح أرقاه.
لقد  استولى العدو  على األرض بالقوة وما أخذ بـالـقـوة ال 
يسترد إال بالقوة كما قال الرئيس جمال عبدالناصر، والـعـدو 

لن يترك هذه األرض طوعاً وإنما سيبـقـى إلـى  أن يـطـرد 
بالقوة، وبقوة  المقاومة ،هذه المقاومة التي وجدت لـتـبـقـى 
وقالها الشهيد أبو عمار عندما حاصروه :لن اخرج إال شـهـيـداً 

 شهيداً شهيداً.
نعم عندما نرتقي بتضحياتنا إلى مستوى الشهادة، فـهـذا 

 يعني أن إرادة الجماهير ستنتصر .
نعم يستطيع العدو الصهيوني أن يجتاح ويدمر ولكن هـل 
يستطيع أن يبقى في هذه األرض الملتهبـة؟،يسـتـطـيـع أن 
يدمر أبنية ولكن هل يستطيع أن يدمر إرادة االنسان؟، إرادة 
الشعب المتمسك بارضه، المقاوم لـكـل أشـكـال االسـتـالب 
الوطني والقومي واالجتماعي، و هذه هي صواريخ غزة ؛مـاذا 
فعلت؟ ،لقد هزت وخلخلت البناء النفسي لـلـصـهـايـنـة وقـد 
رأيتموهم على شاشات التلفزة كيف  يهرولون باحثـيـن عـن 
مالذات آمنة، ورأيتم كيف يزحف الشعب العربي مـن األردن 

 ولبنان مالمساً الحدود مع  فلسطين .
ولذلك نقول أن فلسطين ستبقى درةً لهذه األمة وستبقـى 
قبلةً لكل المناضلين وستبقى تحرك الرأي العـام الـعـالـمـي، 
وها قد رأيتم كيف بدأ الرأي العام الدولي يتـحـرك انـتـصـاراً 
لقضية فلسطين وإدانة لـلـعـنـصـريـة الصـهـيـونـيـة، هـذه 
الصهيونية  التي وصفتها األمم المتحدة بـانـهـا شـكـل مـن 
أشكال العنصرية وهي  تمارسها على األرض. "فـإسـرائـيـل" 
هي دولة (أبارتايد ) وآن للعالم أن يعي هذه الحقيقة  ودولـة 
"إسرائيل" هي دولة قـائـمـة بـاالحـتـالل عـلـى كـل أرض 
فلسطين، على القطاع  والقدس وغزة والخليل والرملة وكـل 
مساحة فلسطين التاريخية، ولذلك نقـول بـان االنـتـفـاضـة 
استطاعت أن توحد األرض من خالل الـمـوقـف وهـذه هـي 

أهمية البعد النضالي لالنتفـاضـة الـتـي تـحـاصـر لـألـسـف  
بالموقف الرسمي العربي، هذا الموقف المتخاذل المـتـواطـئ 
الذي باع القضية بثالثـيـن مـن الـفـضـة ،ونـقـول لـهـؤالء 
المطبعين أنكم ال تمثلوا هذه األمة، فاألمة يمثلها األبـطـال 
المقاومون، يمثلها الذين قالوا أن فـلـسـطـيـن تـحـتـاج إلـى 
الحضن القومي الدافئ وهذه العبارة قالهـا الشـهـيـد صـدام 
حسين واردفها بأن فلسطين هي  في قلوبنا وعيوننا  اذا مـا 

 استدرنا  إلى أي من الجهات األربع .
  أيها األخوة واألخوات 

إن فلسطين بما هي قضية وطنية وقومية وإنسانـيـة قـد 
بدأت تحرك الرأي العام العالمي وها هي صحيفة الـغـارديـان 
تقول في الذكرى المئتين لتأسيسها والذكرى المئوية لـوعـد 

والـرأي الـعـام  بلفور :لقد أخطأنا في التأييد  لوعـد بـلـفـور،
الدولي الذي يعبر عن موقفه بالتظاهرات في أميركا وأوروبـا 
وأستراليا  التي  تدين العدوانية والعنصرية لدولـة االحـتـالل 
الصهيوني، ما كان ليتحرك  لو لم يـنـتـفـض هـذا الشـعـب 
ويقاوم باللحم الحي هذه الماكينة العسكريـة الـتـي تـقـتـل 
البشر وتدمر الحجر، واننا نقول أن فـلـسـطـيـن مـن خـالل 
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انتفاضتها التي حركت المشاعر اإلنسانية، شـكـلـت الـمـرآة  
الكاشفة لكل المواقف، فهي  كشفت من يقف مع فلسـطـيـن 

قلباً وقالباً ،من هو مع تحرير فلسطين فـعـالً وقـوالً، ومـن  
يعمل لالستثمار السياسي في قضيـتـهـا. فـي هـذا الـلـقـاء 
التضامني التفاعلي مع االنتفاضة، نقول  أن فلسطين ليست 
قضيةً للبيع والمساومة، وليست قضية لالستثمار السيـاسـي 
من أية جهة دولية أو إقليمية أو حتى عربية  رسمية متآمـرة. 
أن قضية فلسطين هي قضية االمة، هي قضـيـة وحـدتـهـا 
وتحررها وتقدمها. وعندما  ننتصر لـفـلـسـطـيـن وقـدسـهـا 
وأقصاها وقيامتها، فإنما ننتصر ألنفسنا وألمتنا التواقة إلـى 
التحرر، وإذا كنا ال نستطيع أن نكون اليوم مع شعبنـا داخـل 
األرض المحتلة فموقفنا وحركتنا اليوم ضد أنظمة التطـبـيـع 
يكمل المعركة مع انتفاضة شعبنا، ألن مـعـركـة الـتـغـيـيـر 

ترتبط بمعركة التحرير وتتكامل معها، ولذلك نقول ألهـلـنـا  
في األرض المحتلة أن اصبروا وصابروا وما النصر إال صـبـر 
ساعة. ونوجه في هذه المناسـبـة ومـن طـرابـلـس األبـيـة 
طرابلس العروبة إلى أخوتنا في فلسطين: إن األولويـة هـي 
لخطوات عملية  لتوحيد الجهود في الصراع مع العدو ولـيـس 
الصراع على السلطة وتوحيد المرجعية السياسية الـوطـنـيـة 
في اطار منظمة التحرير بعد تفعيل مؤسساتها السـتـيـعـاب 
المتغيرات الحاصلة، وعندما تتحرر فلسطين فلنتصارع علـى 
السلطة وليحكم من يحكم، نقول ألهلنا أن تـوحـدوا عـلـى 
قاعدة الموقف المقاوم، فالتسـويـات االسـتـسـالمـيـة وفـقـاً 
لمندرجات صفقة القرن  والترتـيـبـات األمـنـيـة لـن تـعـيـد 
حقوقكم. لذا يجب العمل من أجل تعديل  في ميزان الـقـوى 

والمدخل األساسي لذلك هو الوحدة الوطنية الفلسـطـيـنـيـة 
على المستوى السياسي والمستوى العـمـالنـي، ألن قضـيـة 
فلسطين التي سقط من أجلها الشهداء جديرة بان تصل إلـى 
نهاياتها السعيدة، نهاية استعادة   الحق الذي يـعـود ألهـلـه 
وتعود فلسطين حرةً عربيةً من النهر إلى البحر، ونقولها فـي 
هذه المناسبة، إننا لن نبكي على أطالل النكبـة ألن هـؤالء 
الذين يقاومون في حي الشيخ جراح في القدس، في نابلس، 
في غزة وعلى كل أرض فلسطين إنما يرسمون مسـتـقـبـالً 

جديداً قوامه  بعث األمة من خـالل انـتـفـاضـة فـلـسـطـيـن  
وتصعيدها  مهما كانت التضحيـات. ولـيـعـلـم الـجـمـيـع أن 
"إسرائيل" هي دولة وظيفة  وهذه الوظيفة يجب إسـقـاطـهـا 
بالقوة وبالفعل المقاوم وتراكماته. ونقول لكل الـمـقـاومـيـن 
والمنتفضين  في فلسطين أن اصبروا وصابروا ورابطـوا وأن 
أمتكم العربية بقواها الحرة والشريفة  هـي مـعـكـم بـكـل 
جوارحها وقلبها، وهي لن تبخل بالتضحيات من أجلكم وثقوا 
بان هذه األمة التي قـاومـت االسـتـعـمـار وانـتـصـرت فـي 
المنازالت الكبرى، ستنتصر في هذه المنازلة ويوم اسـتـرداد 
الحق في أرض الرباط  لن يطول انتظاره وفجر فـلـسـطـيـن 
الحرة العربية سينبثق قريباً . فـالـقـدس هـي الـيـوم كـل 
فلسطين، وإذا كانت فلسطين هي كل العرب فـلـيـكـن كـل 

 العرب فلسطين .
الرحمة للشهداء، والشفاء للـجـرحـى والـحـريـة لـألـسـرى 

 والمعتقلين والخزي والعار للخونة والمتخاذلين والمتآمرين .
 عشتم وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر. 

* * * * 

انتصاراً لفلسطين وتهنئةً لفصائل المقاومة بما حققـتـه مـقـاومـة 
شعبنا الفلسطيني من صالبة إرادة وقوة شكيمة وهي تواجه العـدوان 

 ،١٩٤٨الصهيوني على قطاع غزة والقدس والضفة وأراضي الـ 
قامت قيادة وكوادر حزب طليعة لبنان الـعـربـي االشـتـراكـي فـي 
الشمال بسلسلة زيارات شملت قيادات جبهة التحرير العربية وحـركـة 
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحـركـة الـمـقـاومـة اإلسـالمـيـة 
(حماس) وذلك في مقراتها في مخيم البداوي حيث تكلم رئيس الوفد 
عضو القيادة القطرية للحزب الرفيق رضوان ياسين في تلك اللقـاءات 
معبراً عن الفخر واالعتزاز الذي يلف الشارع العربي هـذه األيـام مـع 
شعوره أن الحق الفلسطيني لن يضيع ولن يندثر مهما تمـادى الـعـدو 
الصهيوني المحتل في غطرسته ومحاولة إلغاء القضية الفلسطـيـنـيـة 
التي ينتقل حمل لوائها من جيلٍ إلـى آخـر وحـيـث يـتـقـدم شـبـاب 

فلسطين اليافع المواجهات اليوم مؤكداً للعالم أجمع أن قضية فلسطين حيةُ ال تموت. كما أكد الرفيق رضوان يـاسـيـن عـلـى 
 .أهمية توحيد الجهد الوطني على قاعدة برنامج مقاوم وان المقاومة هي عمل تراكمي وستعطي ثمارها في المستقبل
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تضامناً مع األقصى وتأكيداً على الوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني ضد الهجمة البربرية التي يشنها جيش االحتـالل 
الصهيوني على المدنيين اآلمنين والعزل فـي كـافـة أرجـاء 
األراضي الفلسطينية، نظمت األحـزاب والـقـوى الـوطـنـيـة 
الفلسطينية واللبنانية مسيرة دعم وتـأيـيـد لـفـلـسـطـيـنـي 
الداخل، انطلقت من أمام مخيم مارالياس، وجـابـت شـوارع 
العاصمة بيروت، وصوالً إلى منطقة ريـاض الصـلـح، عصـر 

  .٢٠٢١-٥-١٨الثالثاء 
شارك في المسيرة األمين الـعـام لـلـتـنـظـيـم الشـعـبـي 
الناصري النائب أسامة سعد، أمين عـام الـحـزب الشـيـوعـي 
اللبناني حنا غريب، ممثل منظمة العمل الشيوعي زكي طـه 
أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطـيـنـيـة 
في لبنان فتحي أبو العردات، أمين سـر فصـائـل الـتـحـالـف 
الفلسطيني ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهـادي، 
رئيس حزب طليعة لبنان العربي الـمـحـامـي حسـن بـيـان، 
وممثل  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد الـعـال، 
ممثل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فـيـصـل، 

ومشاركة فتحاوية من مخيمات بيروت وصيدا، وقيادات فـتـح 
في بيروت ومخيماتها، ومشاركة حزبية وشعبية وشخصـيـات 
لبنانية، والـمـؤسـسـات والـجـمـعـيـات والـروابـط األهـلـيـة 
الفلسطينية والبيروتية، الجمعيات الصحية الـفـلـسـطـيـنـيـة 
واللبنانية، وأشبال وزهرات والكشافة والفرق الـمـوسـيـقـيـة 

  .التابعة لحركة فتح في بيروت
وفي نهاية المسيرة كانت كلمة لألمين العام لـلـتـنـظـيـم 
الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بدأها بتوجيه الـتـحـيـة 
من بيروت الصمود والمقاومة في مواجهة العدو الصهـيـونـي 
إلى الشعب الفلسطيني المنتفض والـمـقـاوم فـي الـقـدس 

وقطاع غزة. واعتبر سعـد أن  ٤٨والضفة الغربية وأراضي الـ 
الشعب الفلسطيني هو شعب واحد فـي الـداخـل والشـتـات 
موحد في ميادين الكفاح، داعياً الفصائل الفلسطيـنـيـة إلـى 

  .التوحد حول الشعب الفلسطيني في انتفاضته
وأكد سعد أن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه مـهـمـا 
طال بعده، فهو لن يرضى وطناً بديالً عن فلسطين، مـثـمـنـاً 
على كفاح الشعب الفلسطيني في وجه البربرية الصهيونيـة. 
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منتقداً، األنظمة العربية التي هرولت إلى التطبيع مع الـعـدو 
الصهيوني، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم حكام وأمراء التطبيـع 

  والتبعية للصهاينة.
وكانت كلمة ألمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريـب،  
أكد فيها أن الصهاينة ظنوا انهم سينهون القضية الفلسطينيـة،  
لتأتي االنتفاضة من داخل األراضـي الـمـحـتـلـة مـن الشـعـب  
الفلسطيني الذي توحد خلف قياداته وفصائله في انـتـفـاضـتـه،  

 معتبراً أن ما يحصل هو بداية النهاية للكيان الصهيوني. 
وشدد غريب أن الشعب اللـبـنـانـي وفصـائـل الـمـقـاومـة 
اللبنانية تعتبر أنها في صلب المعركة وليسـت فـي مـوقـف 
المتضامن، وهي معنية بكل ما يحصل في فلسطين، ألنـهـا 
قضية محقة، مؤكداً أن لبنان سيبقى إلى جـانـب الـقـضـيـة 
الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسـطـيـنـيـة وعـاصـمـتـهـا 
القدس، مطالباً الشعوب العربية وشرفاء األمـة بـمـزيـد مـن 

  االعتصامات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وكانت كلمة ألمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، اعـتـبـر فـيـهـا أن 
الشعب اللبناني يسطر اليوم مالحم بطولية في كل الـقـرى 
والبلدات الفلسطينية المحتلة. ورأى أبو العردات أن الـوقـفـة 
التضامنية لها أهمية كبرى ألنها تأتي من بيروت التي أذلـت 

  .في السابق العدو الصهيوني بكل مدرعاته وآلته العسكرية
ووجه أبو العردات التحية إلـى أرواح شـهـداء فـلـسـطـيـن 

والصامديـن فـي  ٤٨ولبنان، والى المنتفضين في مناطق الـ 
غزة والضفة والقدس، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تـجـمـع 
كل الشرفاء من حولها وهي وحدت شرفاء األمة من مسلمين 
ومسيحين. وأكد أبو العردات أن رئيس الوزراء العدو نتنياهـو 
سينهزم وقطيعه النهم أصحاب باطل، في حيـن أن أهـالـي 

  .فلسطين هم أصحاب الحق
ثم كانت كلمة ألمين سر فصائل التحالف الـفـلـسـطـيـنـي 
ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، اعتبر فـيـهـا 
أن ما يحصل اليوم هو سابقة تاريخية يسطر فيهـا الشـعـب 
الفلسطيني أروع مشاهد البطولة فـي الصـراع مـع الـعـدو 
الصهيوني، مؤكداً أن ما يحصل يؤسس لمرحلة جديـدة مـن 
المعادالت في الصراع مع العدو الصهيوني، وهي بذلك تنقل 
العدو إلى مرحلة جديدة اليد الطولي فـيـهـا هـي لـلـشـعـب 

 الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وانتقد عبد الهادي األنظمة العربـيـة الـتـي هـرولـت إلـى 
التطبيع مـع الـعـدو الصـهـيـونـي، مـؤكـداً أن الـمـقـاومـة 
الفلسطينية لم تعول في أي لحظة على هؤالء المطبعين بل 
كانت منذ البداية تعول على الشعب الفـلـسـطـيـنـي وعـلـى 
مقاومته وانتفاضته. مؤكداً أن الشـرط األسـاسـي إليـقـاف 
الحرب على العدو الصهيوني هو االنصياع إلى إرادة الشـعـب 

  .الفلسطيني
وألقى رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الرفيـق 
حسن بيان كلمة جاء فيها.: إن عـلـم فـلـسـطـيـن يـوحـدنـا 

واألعالم الفئوية تفرقنا. وإذا هوى علم فلسطين تهوي كـل 
األعالم األخرى. ولهذا يجب أن يبقى التـحـرك الـجـمـاهـيـري 
متظلالً بعلم فلسطين. ووجه التحية لبيروت الـتـي فـتـحـت 
صدرها لفلسطين وثورتها يوم أقفلت كل الساحـات األخـرى 
بوجهها. كما هاجم المطبعين من األنظمة العربية ووصفهـم 
بأنهم منتحلي صفة. ودعا إلى وحدة وطنية فلسطينية علـى 
قاعدة برنامج مقاوم وإلى محاكاة التحول اإليجابي في الـرأي 
العام العالمي الذي تحرك تضامناً مع قضية فلسطين وإدانـة 
للعنصرية الصهيونية وعدوانيتها.. واعتـبـر أن االنـتـفـاضـة 
أعادت األلق للقضية الفلسطينية وأن القدس تختصر قضيـة 
فلسطين. وإذا كانت فلسطين كل العرب فليكن كل الـعـرب 
فلسطين. ووجه تحية إلى بيروت التي انـتـفـضـت انـتـصـاراً 
لفلسطين وقضيتها وإلى فلسطين وثورتهـا والـتـحـيـة إلـى 

 الشهداء والشفاء للجرحى والحرية لألسرى والمعتقلين.
وكانت كلمة ألمين سر الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطـيـن 
في لبنان مروان عبد العال، أكد فيها أن تحية بيروت وصـلـت 
إلى فلسطين، لكن فلسطين حاضرة في قلب شرفـاء األمـة. 
وشدد عبد العال انه وكما لفظت بيروت العدو الصـهـيـونـي، 
ستنجح فلسطين وشعبها في هزيمة الـكـيـان الصـهـيـونـي 
وطرده من جميع األراضي المحتلة، معتبراً أن المعـركـة فـي 

  .القدس وستنتهي في القدس فهي محور الصراع وعقدته
وأكد عبد العال أن قدرات المقاومة الفلسطينية تـتـعـاظـم 
يومياً، لتحرج قيادات الصهاينة أمام مستوطنيـهـم وتـخـلـق 

  .أزمة ثقة وهزيمة للعقيدة العسكرية الصهيونية
وكانت كلمة ألمين سر المكتب التنفيذي لمنظمة الـعـمـل 
الشيوعي زكي طه، أكـد فـيـهـا عـلـى أحـقـيـة الـقـضـيـة 
الفلسطينية، داعيـاً الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي والـفـصـائـل 
الفلسطينية إلى التوحد حول المشروع الوطني الفلسطينـي، 
ألنه السبيل الوحيد لتحرير األراضي الفلسطيـنـيـة كـامـلـة. 
وأعلن طه باسم منظمة العمل الشيوعي علـى الـبـقـاء إلـى 
جانب الشعب الفلسطيني وقياداته وفي مقدمـهـم الشـهـيـد 

  .القائد الخالد أبو عمار
وكانت الكلمة األخيرة لعضو المكتب السياسـي لـلـجـبـهـة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، اعتبر فيـهـا أن 
الشعب الفلسطيني أجهض بانتفاضته في الداخـل مشـاريـع 
التطبيع واغتيال القضية الفلسطينيـة، مـؤكـداً أن الشـعـب 
الفلسطيني لم يـعـد يـؤمـن بـأي مشـروع سـوى مشـروع 
المقاومة الشعبية التي ستحرر فلسطين. موجهاً التحيـة إلـى 
جميع فصائل المقاومة التي تسطر المالحم البطـولـيـة فـي 

  المناطق المحتلة كافة.
ورأى فيصل أن العدو الصهيوني دخل فـي مـرحـلـة أزمـة 
هوية وكيان، فالشعب الفلسطيني أثبت بانتفاضـتـه أن لـه 
الكلمة العليا والطولى، مؤكداً أن نهاية الكيـان الصـهـيـونـي 

 .باتت قريبة
* * * * 
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نظمت عدد من المؤسسات الفلسطينية األوروبيـة، األحـد 
، فعاليات تضامينه ووقفات احتجاجية فـي عـدد ٢٠٢١-٥-٩

من المدن والعواصم األوروبية، دعماً لسـكـان حـي الشـيـخ 
جراح، ورفضاً لالعتداءات المتكررة على المسجد األقصى مـن 
قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، التي لم تراع حرمة شـهـر 
رمضان، مستخدمةً في ذلك القوة المفـرطـة، الـتـي طـالـت 
النساء واألطفال والشيوخ ناهيك عن الصحفـيـيـن والـكـوادر 

 الطبية. 
ففي بريطانيا، نظّم المنتدى الفلسطيني في بـريـطـانـيـا 
بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية، وقفة احتجاجية أمام مـقـر 
الحكومة البريطانية في العاصمة لندن، وفي عدد من المـدن 

 منها مانشستر وبيرمنجهام وبرادفورد.
وفي هولندا أقامت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع البيـت 
الفلسطيني فعالية تضامنية في ساحة الدام في أمستـردام، 
في حين جابت عشرات السيارات شوارع مدينة الهاي، مـقـر 

 محكمة الجنايات الدولية، حاملةً العلم الفلسطيني.
أما في برلين فقد شاركت جموع من الـمـتـضـامـيـن فـي 
المظاهرة التي دعت إليها هيئة الـمـؤسـسـات والـجـمـعـيـات 

لنـكـون كـلـنـا “ الفلسطينية والعربية في برلين تحت عنوان 
 ”.صوت أهلنا في الشيخ جراح

وفي الدانمارك أقيمت ثالث فعاليات تضامينه األولـى فـي 
التي دعـت إلـيـهـا ”  كوبنهاجن“ الساحة الحمراء في العاصمة 

” الجمعيات الفلسطينية في كوبنهاجن، والثانية في مديـنـة 
التي نظمها المنتدى الفـلـسـطـيـنـي والـجـالـيـة ”  سالغلسي

الفلسطينية، أما الثالثة فكانت في مدينة أورهـوس بـدعـوة 
 من اتحاد الجمعيات الفلسطينية المدينة.

ال للتطهير الـعـرقـي فـي ” و”  كلنا مقدسيون“ وتحت شعار 
نظّم التجمع الفلسطيني في إيطاليا وقفة احتجاجية ”  القدس

 في مدينة ميالنو.
باإلضافة إلى العديد من الفعاليات في بروكسل عـاصـمـة 
االتحاد األوروبي، ودبلن عاصمة إيرلـنـدا، وقـامـت عشـرات 
المركبات في مدينة مالمو السويدية ومدينـة هـلـسـنـبـوري 

 تجوب المدينة وهي ترفع اإلعالم الفلسطينية . 
وقد شارك المئات في هذه الفعالـيـات عـلـى الـرغـم مـن 
القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، في حين تخللت هذه 
الوقفات كلمات تضامنية لناشطين حقوقيـيـن ومـنـاصـريـن 
للقضية الفلسطينية، وسط أهـازيـج األغـانـي الـوطـنـيـة، 
وأصوات الهتافات والشعارات المنددة باالحتالل اإلسرائـيـلـي 

 والداعمة للحق الفلسطيني.
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غفوت ليلة أمس على صورة أم فلسطينية تحمل نعش 
ابنها الشهيد الذي سقط في مواجهة مع قوات االحتالل 
الصهيوني. وإذا كانت مواجهة الفلسطينيين مستمرة 
لالحتالل ولم تهدأ إالَّ لتتفجر من جديد، فقد كانت مواجهات 
ما بعد ثورة القدس، قبل أيام، من أكثر المواجهات حدة 
وشراسة وبطولة ومعاني ودالالت. ومن أهم دالالتها أنها 
جاءت لتشكل صفعة قوية لطمت وجوه األنظمة العربية 
الرسمية بحدة وشدة وصرامة. أولئك الحكام الذين ناموا 
على وسادة حرير (التطبيع الرسمي)، وكأن السالم الموهوم 
سيطمئنهم على حماية كراسيهم وثرواتهم. ناموا وهم 
غافلون عن أن قرار التنازل عن األرض ليس بأيديهم. 
وكانوا أكثر غفلة عن أن قرار التنازل عن األرض هو بيد 

 الشعب، وليس بيد الحكام.
لكل ذلك، لم تغب عن بالي صورة األم الفلسطينية التي 
حملت نعش ابنها، ألنها هي صورة من يتخذ القرار في 
المواجهات الحادة، مواجهات العزة والكرامة، مواجهة 
الدبابات والطائرات باللحم الحي، وبالشعور بالكرامة، فال 

 كرامة إلنسان من دون أرضه.
وألن تلك الصورة، أهم وأبلغ من كالم جامعة الدول 
العربية وما تمثل من أشكال وألوان رسمية، قررت أن ال أكتب 
بالسياسة، بل أن أكتب عمن هو صاحب القرار الفعلي بـ

(التطبيع) قبوالً أو رفضاً. فتبلغت قرار الرفض من تلك األم، 
وهو ما سوف أعتنقه وأدافع عنه، وأدعو كل المخلصين 
 لعروبتهم أن ينفذوا قرار األم التي حملت نعش ابنها الشهيد.

 صورتها ال تدفع إلى البكاء والرثاء 
 بل تدفع إلى الفخر واالعتزاز

حملته قبل استشهاده وهناً على وهن. وولدته وهناً على 
وهن. وربته (كل شبر بنذر). واكتحلت عيناها به حتى صار 
بعمر الشهادة. ونذرته شهيداً يدافع عن فلسطين منذ 
الوالدة. ودفع النذر مختاراً ودخل النعش بقدميه. وكانت أمه 
تنتظره حتى تحمل نعشه لتلد ابناً آخر، وآخر، وآخر. وبين 

 الحملين كانت أرض فلسطين ثالثهما. 
فلسطين أمها وأمه. وفلسطين والدها ووالده. أمر اهللا ببر 
الوالدين. وأمر اهللا بأن ال نقل لهما أف، وأن ال ننهرهما. وأن 

 نقدم لهما شهادة كريمة.
في مشهد األم الفلسطينية التي تحمل نعش ابنها تكريم 
للحامل والمحمول. فأرضهما الحامل، وهما المحموالن. 
بوركت األرض التي تحمل أماً تحمل ابنها الشهيد. ولو لم 
يكن لديهما أرض حملتهما لتاها في صحارى العالم الشاسعة، 

 والسراب بحياة كريمة على أرض لهما ملكاً، يلف أحالمهما. 
ففي أرضهم ولدوا، وعلى أرضهم يموتون، وفي باطنها 
يخلدون إلى السكينة. سيبقى هو، وستبقى هي، متمسكين 
بأرض ولدوا عليها أحياء، ودفنوا فيها أبطاالً شهداء. وهكذا 
يكون التحام اإلنسان باألرض. وسوف تحضنهم إلى أبد 

اآلبدين. كانوا جزءاً منها، وهكذا أقسموا أن يبقوا ذلك الجزء 
 المتمم للحياة الكريمة.

يا أم الشهيد، تحية لك في زمن افتقدنا فيه حكاماً 
يمتلكون الحس بالكرامة. لكنهم لم يهاجروا نزعتهم 
الوحشية بالتمسك بالكراسي، وتكديس الثروات الخاصة. يا 
ليتهم يستطيعون أن ينقلوها معهم بعد مماتهم، لكنا 
غفرنا لهم. ولكن هيهات، فقد فقدوا الصواب. لقد سرقوا 
الشعوب، وخسروا  حقوقهم في ثروات بالدهم ونتاج 

 أرضهم، ولم يكسب الحكام منها شيئاً بعد مماتهم.
لم يكتفوا بتلك الخسائر بل راحوا يبيعون أرض فلسطين، 
نيابة عن الشعب الفلسطيني. واألدهى من ذلك، باعوها 
وهم يعرفون أنهم لن ينالوا من جناها حبة قمح أو حبة 
زيتون. فهم باعوها إلى لصوص الصهيونية. فيا لعارهم 

 لقد باعوا أرضاً ال يملكونها، للصوص ال يستحقون ملكيتها.
هكذا يا أم الشهيد تكون األمهات الحامالت لنعوش 
أبنائهن الشهداء. أمهات تؤمن بأن الحياة ستبقى كريمة 
طالما نمتلك التراب، ونحافظ على التراب، ونعفِّر وجوهنا 

 بالتراب، وندفن بالتراب. 
وهكذا يكون الشهداء المحمولين. هكذا يريدون األرض أن 
تكون. أرض ال أوصياء عليها ممن ال يعرفون أن كرامتهم 
متعلقة بها. وأرض ال تخضع لسلطة لصوص أتوا من 
مشارق األرض ومغاربها ليسطوا عليها، بتأييد األقزام من 

 حكامنا، وبحماية دعاة الرأسمالية في العالم.
وألنهم جميعاً، أعداء لحقوق اإلنسان، ويزعمون أنهم ال 
مرد لمشيئتهم، فقد كانت صورة أم الشهيد الذي تحمل 
نعشه، هي القرار األقوى من كل قرارات حكامنا، واألقوى من 
كل قرارات دول اللصوصية والعدوان. ولذلك عاد قرار الدفاع 
عن األرض الفلسطينية إلى من هم أصحاب القرار، إلى قرار 

 أمهات الشهداء، وإلى قرار الشهداء على أرض فلسطين.
سيري يا أم الشهيد، متصدرة ساحات الرفض، وسيسير 

 وراءك كل األحرار العرب. وسيصفق لك كل أحرار العالم.
وأخيراً يا أم الشهيد، لي أمنية أختم بها مقالي، وهي: أن 
تأمري كل التنظيمات ممن يتعاطون الشأن الفلسطيني أن 
يعلنوا وثيقة (توحيد شهداء فلسطين)، والشهداء وأمهاتهم 

 مستعدون لمهر الوثيقة بالدم والروح والدموع.
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    د. محمد مراد : د. محمد مراد : د. محمد مراد : د. محمد مراد : 
    باحث في التاريخ السياسي والعالقات الدولية باحث في التاريخ السياسي والعالقات الدولية باحث في التاريخ السياسي والعالقات الدولية باحث في التاريخ السياسي والعالقات الدولية 
جاءت الحرب العدوانية األخيرة التي شنها العدو الصهيوني 
على القدس ومقدساتها وأهلها , وعلى غزة ومـعـهـا كـامـل 
فلسطين التاريخية بجغرافيتها وشعبها ومقـاومـتـهـا, جـاءت 
بمعطيات لم تكن  متوقّعة في الحسابات الصهيونـيـة وفـي 
مراكز القوى الدولية الداعـمـة لـمـشـروعـهـا االسـتـعـمـاري 
االستيطاني اإللغائي لفلسطين شعباً وتاريخاً وهوية عربـيـة 

 تمتد لستة آالف سنة قبل الميالد . 
إنّ الداالّت التي برزت من خـالل الـتـصـدي الـمـلـحـمـي    

للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الـمـسـجـد 
األقصى وفي الضفّة الغربية , والتي امتدت إلى غير مـديـنـة 

, هذه الداالّت تـرافـقـت  ١٩٤٨وقرية فلسطينية محتلة منذ 
مع العديد من النتائج العسكرية والسـيـاسـيـة والـمـعـنـويـة 
والجماهيرية الفلسطينية والقومية العربية، نـتـائـج قـلـبـت 
المنظورات المرسومة تجاه القضية الفلسطينية، ال بل تجـاه 

 الصهيوني و وذلك وفاقا لآلتي :  –الصراع العربي 
المنظور الدولي، حيث عادت العديد من دول الـعـالـم   –  ١ 

لتؤكّد على الحق الفلسطيني المغتصب من قـبـل جـمـاعـات 
إرهابية صهيونية وفدت إلى فلسطين من أماكن شتى تحـت 
ضغط الدعايات المضـلّـلـة لـلـحـركـة الصـهـيـونـيـة سـواء 
االعتقادية التوراتية مـنـهـا أم بـدافـع اإلغـراءات الـمـاديـة 
والتشفّي العنصري والعرقي، حتى أنّ الـواليـات الـمـتـحـدة 
األمريكية راحت تشكّل خروجا على " صفقة القرن" التي وعد 
بها الرئيس الجمهوري  " دونالد ترامب ",  والتي جعلـت مـن 
مدينة القدس عاصمة للدولة العبرية , مع قرار صريح بنقـل 
سفارة أميركا إليها. كان الملفت في الموقف األميركي هو مـا 
أعلنه الرئيس الديمقراطي "جو بايدن " وهو المعروف عـنـه 
نزعته الجامحة في تأييده للصهيونية ولمشروعها التهويـدي 

فلسطينـيـاً   –لفلسطين، فقد أعلن بايدن أنّ سالما إسرائيلياً 
ممكن التحقـيـق مـن خـالل قـيـام دولـتـيـن إسـرائـيـلـيـة 
وفلسطينية، مع إعرابه لتقديم مساعدة مالية كـمـسـاهـمـة 
أمريكية في إعادة تعمير ما دمرته الحرب العـدوانـيـة عـلـى 

 غزة وباقي المدن الفلسطينية . 
المنظور العربي الرسمـي, حـيـث تـجـلّـت الـمـواقـف   –  ٢

المؤيدة للحق الفلسطيني في استعادة حقوقه الـمـغـتـصـبـة 
تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية, والتزاما بمضمون "المبـادرة 

, والـتـي ٢٠٠٢العربية " التي اعتمدت في قمة بيروت لعام 
تتبنى " حلّ الدولتين", وإعادة الالجئين وفـاق مـا جـاء فـي 

لألمم المتحدة . أما االنـقـالب عـلـى هـذا  ١٩٤القرار الرقم 
الصعيد العربي الرسمي فهو العودة إلى مركزيـة الـقـضـيـة 
الفلسطينية التي جاءت كنتيجة للصـمـود الـمـلـحـمـي إبـان 

الحرب األخيرة التي تواصلت بشراسة على مدى شـهـر مـن 
اندالع انتفاضة األقصى , وأحـد عشـر يـومـاً مـن الـحـرب 

 أيار ) .  ٢١ – ١٠التدميرية ( 
المنظور الجماهيري الفلسطيني والعربي, وهنا تكمن   –  ٣

أبرز الداالّت على أنّ قضية القدس وفلسطيـن هـي قضـيـة 
استقالل وتحرر وطني وقومي، هي قضية الجماهير العربيـة 
في وجودها التاريخي وهويتها القوميـة, وهـذا مـا تـجـلـت 
تعبيراته في  العديد من مظاهرات التأييد والدعم المـعـنـوي 
والسياسي للمقاومة المسلّحة في غـزة، وفـي الـمـواجـهـات 
الشعبية ضد المستوطنين الصهاينة في القدس وغير مدينة 

 .  ١٩٤٨في الضفّة الغربية وتلك المحتلة منذ عام 
لقد أعادت المظاهرات الجماهيرية قضـيـة فـلـسـطـيـن    

ومعها سلسلة من القضايا الوطنية المـتـولّـدة عـن احـتـالل 
أمريكا للعراق, وعن التدخالت الدولية واإلقليميـة فـي غـيـر 
حرب أهلية مفتوحة منذ مطالع العقد الثاني للقرن الـحـالـي, 
في سوريا واليمن وليبيا ومصر وتونس والسودان والـجـزائـر 
وغيرها، أعادت هذه القضايا إلـى تـرابـطـاتـهـا الـوطـنـيـة 
والقومية, والى وحدة الـمـصـيـر الـعـربـي الـمـشـتـرك فـي 

 االستقالل والتحرر والتوحد القومي . 
القدس قلب القضية الوطنية الفلسـطـيـنـيـة والـقـومـيـة  

 العربية 
إذا كانت فلسطين قد تحولت, منذ مطالع القرن المنصـرم 
(القرن العشرين), السيما بعد النكبة التي عرفتها في كيانهـا 

السياسي على أثر الهزيمة التي منـي   –الجغرافي االجتماعي 
بها النظام اإلقليمي العربي من خالل إخفاقه في منع قـيـام 

, اذا كانت تحولت إلـى  ١٩٤٨"دولة الكيان الصهيوني " عام 
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قضية قومية مركزية تقدمت سائر قضايا الـعـرب األخـرى، 
فإنّ مدينة القدس برزت القضية األكثر بعدا في مدلـوالتـهـا 
الصراعية الدينية والحضارية والثقافية والتاريـخـيـة , وفـي 
تحولها إلى ساحة االشتـبـاك الـمـركـزي بـيـن مشـروعـيـن 

أمـيـركـي   –متناقضين تماماً : مشروع إمبريالي صهـيـونـي 
تقوم استراتيجيته على محو الهويـة الـتـاريـخـيـة لـلـقـدس 
ولسائر المدن العربية مـن جـهـة, ومشـروع آخـر تـحـرري 

الـمـفـاصـل   –نهضوي عربي يسعى إلى استعادة دور المدن 
كالقدس وبغداد ودمشق ومكّة والقاهرة وبيروت وسواها من 

 جهة أخرى .
في الوقت الذي أجمعت األديان السماوية الثالثة اليهوديـة 
والمسيحية واإلسالم على قدسية القدس كمـخـزون قـيـمـي 
ديني تاريخي , إالّ أنّ المدينة شهدت مبكّراً، وما زالت تشهـد 
حتى اليوم صراعات تتجاوز األبعـاد السـيـاسـيـة والـديـنـيـة 
والقومية إلى صراعات أكثر عمقا وبعدا مـن حـيـث الـداالّت 
الوظيفية للمدينة المقدسة , داالّت ترتبط بـخـصـوصـيـتـهـا 

إسالمي  –كمدينة ذات مخزون ثقافي حضاري تاريخي عربي 
اإلسـالمـيـة إلـى   –تقوم وظيفتها على نشر الرسالة العربية 

العالم أي وظيفتها اإلنسانية العالـمـيـة, وبـيـن وظـيـفـتـهـا 
التهويدية الطارئة المدفوعة بنزعة تلمودية افتراضية تقوم 
على إلغاء الهوية واألرض والذاكرة لسكّانـهـا الـتـاريـخـيـيـن 
األصليين, و إحالل عناصر استيطانية دخيلة غريبة مكـانـهـا 
تأخذها إلى وظيفة تلمودية توهيميـة ومصـنـعـة تـحـاكـي 
نظرية " شعب اهللا المختار " الهوليودية لتبرير أيديولـوجـيـة 
التفوق اليهودي من ناحية ,  ومن ناحية أخرى  تتقـاطـع مـع 
أيدولوجية الرأسمالية االستعمارية في صعودها اإلمبـريـالـي 
في عصر العولمة, اي عصـر الـتـنـمـيـط األحـادي لـلـعـالـم 
اقتصاديا وسياسيا وثقافيا , وتحويـلـه إلـى تـابـع زبـائـنـي 
تنحصر مهمته في خدمة األقوى المهيمن والمستأثر بـحـكـم 
الشعوب واألمم وبثرواتها الطبيعية واالقتصادية والبشـريـة. 
من هنا , فإنّ الصراع على القدس لم يكن في الماضي, ولـن 
يكون في الحاضر والمستقبل، صراعاً دينياً كما يطفو عـلـى 
سطح األزمة بين العرب والصهاينة , وإنما هو صـراع عـلـى 
األرض واإلنسان والهوية واالنتماء, صراع بين أيديـولـوجـيـة 
االجتثاث واالقتالع الصهيونية مـن جـانـب، وأيـديـولـوجـيـة 
الرسالة اإلنسانية للقومية العربية المخزونة بقيـم الـعـدالـة 

 والمساواة واالنتصار للحق من جانب آخر . 
إنّ الحرب األخيرة على القدس وغزة وفلسطين تأتي فـي   

الصهيوني عـلـى الـوطـن   –سياق اشتداد الهجوم األميركي 
الدولة العربية األكثـر الـتـزامـاً  –العربي بدءا باحتالل العراق 

تمهيدا إلسقاط المجـال الـقـومـي   –بقضية تحرير فلسطين 
برمته، األمر الذي يوفّر المناخات المالئمة لتحقيق إنـجـازات 
متقدمة في استكمال مشروع التهويد لفلسطين عبـر قـيـام 
الدولة اليهودية وعاصمتها القدس. لذلك, اتخذت المواجهـات 
األخيرة في كل فلسطين , والتي تواصلت ألكثر مـن شـهـر 

بين انتفاضة بدأت من األقصى والقدس لتتطور إلى مقاومـة 
, اتـخـذت  ١٩٤٨مسلّحة نوعية في غزة والضفة وفلسطين 

بعداً جيوسياسيا أتى ليتقدم سائر األبعاد السياسية والدينية 
واالقتصادية والـثـقـافـيـة األخـرى. والـمـقـصـود بـالـبـعـد 
الجيوسياسي للصراع على القدس هو ذلك الذي يتركّز علـى 
اإلمساك بجغرافية المكان لما لها من أهمية جـيـوسـيـاسـيـة 
تضمن التفوق والغلبة للقوى التي تتمكّـن مـن االسـتـئـثـار 
بالمكان نفسه وتتحكّم بتوظيفاته السياسية واالستراتيجيـة 

 البعيدة.  
في ضوء البعد الجيوسياسي للحرب العـدوانـيـة األخـيـرة   

على فلسطين كقضية تحـرريـة وطـنـيـة, وعـلـى الـقـدس 
العاصمة لدولة األقوى المنتصر فلسطينيا أم صهيونيا, تأتي 
النتائج التي أفرزتها هذه الحرب لتسجل بـداالّتـهـا مـعـادلـة 
جديدة سوف يكون لها تأثيراتها الحاسمة عـلـى مسـتـقـبـل 
المشروعين النقيضين المتواجهين : المشـروع الصـهـيـونـي 
بتقاطعاته اإلمبريالية واالستعمـاريـة فـي إنـجـازه تـهـويـد 
فلسطين جغرافيا   وأركيولوجيا واستـيـطـانـيـا, والـمـشـروع 
التحرري الفلسطيني بامتداده القومي واإلنساني في إنـجـازه 
قيام دولته الوطنية المستقلة المتفاعلة والـمـتـكـامـلـة مـع 

 التحرر القومي لالمة العربية وتحقيق وحدتها الجامعة .  
أبرز النتائج التي انتهت إليها الحرب الـعـدوانـيـة كـانـت   

 اآلتية : 
ألول مرة، استطاعت المقاومة المسلّحة في عسكرياً : عسكرياً : عسكرياً : عسكرياً :     ––––    ١١١١

، أن ٢كـم ٣٦٥قطاع غزة وبمساحة سيطرة ال تزيـد عـن 
تجعل مسرح العمليات يغطي سائر المدن الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المحتلة بما فيها " تل أبيب " عاصمة الكيان . فـقـد ضـربـت 

 ٤٠٠٠صواريخ المقاومة كامل جغرافية االحتالل بأكثر من 
صاروخ تخطّت منظومة القبة الحديدية الـتـي سـرعـان مـا 
انكشفت على أنها منظومـة ورقـيـة أمـام تـطـور الـعـقـل 
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العسكري الفلسطيني المقاوم , وقد أحدث سقوطها اهـتـزازاً 
عميقاً في بنية األمن الصهيوني العسكري والدفـاعـي عـلـى 

 السواء . 
أجبرت الغزارة الصاروخية للمقاومة, استيطانياً: استيطانياً: استيطانياً: استيطانياً:     ––––    ٢٢٢٢

وكذلك المواجهات الشعبية التي خاضها فلسطينيو الداخل 
على كامل أرض فلسطين, المستوطنين الصهاينة على 
الهروب إلى المالجئ وهم يرتعدون خوفا من المالحقة 
النارية من جهة, ومن هجمات االنتقام الشعبية من جهة 

 أخرى . 
وإذا كانت مطارات العدو قد أقفلت إباّن المعارك الدائرة,    

فإنّ عدداً كبيراً من المستوطنين آثر الهجرة من فلسطين 
والعودة إلى بلد المنشأ . وبذلك جاءت نتائج الحرب لتحدث 
تحوال في اتجاهات الهجرة من هجرة قسرية إكراهية كان 
يفرضها االحتالل قبل الحرب، إلى هجرة طردية عكسية 

 للمستوطنين الصهاينة بعد الحرب . 
أظهرت الحرب تالحما حميميا على وطنياً فلسطينياً: وطنياً فلسطينياً: وطنياً فلسطينياً: وطنياً فلسطينياً:     ––––    ٣٣٣٣

مستويين : األول، على المستوى الفلسطيني تمثّل بمظهر 
نوعي من التالحم الوطني على قاعدة وحدة المعركة مع 
العدو , وهي الوحدة التي تجلّت في مواقف الفصائل والقوى 
 والتيارات الشعبية الفلسطينية داخل وخارج الوطن المحتل . 

تفاعلت الجماهير العربية في غير جماهيرياً عربياً: جماهيرياً عربياً: جماهيرياً عربياً: جماهيرياً عربياً:     ––––    ٤٤٤٤
مدينة من مدن األقطار العربية عبر مظاهرات صاخبة 
انتصارا للشعب الفلسطيني ولمقاومته المسلّحة ولقضيته 
في تحرير كامل ترابه الوطني, وإقامة دولته الوطنية 
المستقلّة, دولة فلسطينية حرة عربية من النهر إلى البحر. 
لقد ربطت الجماهير المنتفضة في بيروت وطرابلس وصيدا 
والنبطية, وفي بغداد وكربالء والنجف والبصرة, وفي غير 
مدينة سورية ومصرية وأردنية ويمنية وليبية وسودانية 
وتونسية وجزائرية وغيرها, ربطت بين دعمها لتحرير 
فلسطين والمناداة بتحقيق استقالالتها في دولها الوطنية 

 مطالبة بوقف الحروب األهلية وبخروج القوى األجنبية منها 
وجهت نتائج الحرب ضربة قاصمة عربياً ودولياً: عربياً ودولياً: عربياً ودولياً: عربياً ودولياً:     ––––    ٥٥٥٥

لصفقة ترامب المشؤومة (صفقة القرن)، وكذلك ضربة 
موازية ألنظمة التطبيع العربي الرسمي مؤكّدة أنّ القضية 
الفلسطينية هي قضية جماهيرية عربية قبل أن تكون 
قضية األنظمة الحاكمة للمساومة عليها . تبقى إشارة مهمة 
في هذا المجال أنّ تأييدا جماهيريا لنصرة فلسطين 
وقضيتها عبرت عنه مظاهرات شعبية حاشدة في غير مدينة 
في أوروبا والعالم , األمر الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى 

 موقعها اإلنساني بوصفها قضية إنسانية عادلة ومحقّة .    
    

  خالصةخالصةخالصةخالصة
أظهرت الحرب العدوانية الصهيونية على القدس وغزة 
وكل فلسطين أنّ ثمة أزمة عاصفة باتت تحكم بنية الكيان 
الصهيوني على غير صعيد عسكري وأمني وسياسي 

واستيطاني واجتماعي, أزمة استراتيجية تتعلق بمستقبل 
الكيان ومستقبل مجاميع المستوطنين الذين أوهمتهم 
الدعاية الصهيونية بأحالم العودة إلى  "أرض الميعاد" 
ليكتشفوا أنهم دخالء مغتصبون لحقوق شعب تعود جذوره 
التاريخية في فلسطين إلى ما يزيد على الستة آالف سنة 

 قبل الميالد . 
في الكيان الصهيوني الغاصب يعيش المستوطن    

الدخيل أزمة انتماء إلى أرض ومجتمع, ذلك أنّ المجتمع 
الصهيوني هو مجتمع حديث النشوء إذ لم يمض على نشأته 
المضطربة اكثر من سبعة عقود منذ قيامه في العام 

,  وهي مدة زمنية غير كافية لقيام "الجماعة ١٩٤٨
الصهيونية "  المتجانسة والمتفاعلة على جغرافية تاريخية 
واحدة. من هنا, يشعر المستوطن الدخيل أنه بدون 
تاريخ ,وبالتالي بدون هوية, وليس هناك من رابط اجتماعي 
يربطه بباقي المجتمع داخل فلسطين المحتلة وأيضاً 
بمجتمع محيطها القومي على أسس القيم الثقافية 
والحضارية والتاريخية , وإنما المقياس الذي يحكم سلوكه 
العام هو المقياس المادي الذي يبقى المعيار المحدد 
لعالقات األفراد من المستوطنين الوافدين من مناطق شتى 

 من العالم .
إنّ الحروب الصهيونية على فلسطين وعلى غيرها من   

األقطار العربية هي في الواقع بين محاربين اثنين مختلفين 
تماماً, محارب صهيوني غازي استيطاني اقتالعي اغتصابي , 
وهو بدون هوية وبدون قضية سوى خدمة مشروع 

 –صهيوني, ومحارب فلسطيني  –إمبريالي  –استعماري 
عربي ينتمي إلى أعرق الحضارات التاريخية الممتدة آلالف 
السنوات الزمنية , وهو يدافع عن وجوده ومستقبله وهويته 
في االنتماء إلى العروبة كهوية حضارية ألمة عربية واحدة 

 كانت خير أمة أخرجت للناس .  
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    اليمناليمناليمناليمن    ----يحي محمد سيف يحي محمد سيف يحي محمد سيف يحي محمد سيف 
    ممارسات عنصرية خطيرة ممارسات عنصرية خطيرة ممارسات عنصرية خطيرة ممارسات عنصرية خطيرة     

ت الصـهـيـونـيـة  ءاإن األمر الخطير في مـحـاوالت االعـتـدا
قصى والمصلين العزل في حـرمـه، أل المتكررة على المسجد ا

القديمة منها والجديدة، هو أنها تـعـبـيـر عـن مـخـطـطـات  
صهيونية قديمة جديدة، وأطماع مجموعة من المتـطـرفـيـن 
اليهود، تتم بتنسيق مباشر، أو بغض الطرف، بل و بتقـديـم 
الحماية من حكومات االحتالل  الصهيونية المتعاقـبـة. ومـن 
بين ابرز األسباب في ذلك يرجع إلى عدم وضع اليهود بـكـل 

 -يسـاريـيـن -وعلمانيين  -أطيافهم السياسية من متدينين
أي اعتبار للدين اإلسالمي الـحـنـيـف.  فـهـم ال  -ويمينيين 

يعترفون به كدين توحيدي مكمل وأخير لـمـسـيـرة األديـان 
 السماوية المنزلة من اجل عبادة اهللا الواحد تعالى.

وتطفو على السطح مظاهر صراع عـقـائـدي فـي غـايـة  
الخطورة تظهر مالمحه بين الـحـيـن واألخـر عـلـى شـكـل 
ممارسات صهيونية، تنم عن مفاهيم سوداوية، أقل ما يقال 

 أنها ذات أفق ضيق، وال يتسع المجال لشرحها هنا. 
وسوف يتم االكتفاء باإلشارة إلى ابرز التهديدات المـوجـهـة 
إلى رموز دين اإلسالم الحنيف في فلسطين العربية المحتلة 
وفي مقدمتها المسجد األقصى والمتمثلة باإلضافة إلـى مـا 
سلف ذكره في الحلقة السابقة، بظهـور حـركـات يـهـوديـة 
متطرفة لها توجهات وأيديولوجيات تحمل في طياتها أفكـاراً 

قصـى الـمـبـارك، أل شاذة موجهة في مجملها تجاه المسجد ا
الذي تشكل مكانته الراسخة جزء ال يـتـجـزأ مـن الـعـقـيـدة 

 اإلسالمية السمحاء .
وتأخذ تلك الحركات أطراً وهياكل مختلفة مـثـل مـدرسـة 
دينية، وجمعية، وحركة اجتماعية وغيرهـا. وان  أعضـاءهـا 
هم  عبارة عن عمال وفنيين، وأصحاب خـبـرة فـي تـنـفـيـذ 

نشائية، ولديهم خبرة هائـلـة فـي أعـمـال إل جميع األعمال ا
الحفر والهدم وإزالة األتربة، ولذلك فهم مـهـرة فـي إنـهـاء 
األعمال اإلنشائية بسرعة وتجهيز المواقع قـبـل أن تصـدر 
ردة فعل من الحراس المعنيين، إلى جانب توفـيـر حـمـايـات 
لهم من قبل رجال الشرطة وحراس الحدود لسلطة الـكـيـان 

 الصهيوني المحتل.
    أهداف ومصادر تمويل المتطرفين أهداف ومصادر تمويل المتطرفين أهداف ومصادر تمويل المتطرفين أهداف ومصادر تمويل المتطرفين 

تتركز أهداف األساسية لهؤالء المتطرفين، فـي الـمـسـجـد 
االقصى، واألحياء اإلسالمية في البلدة الـقـديـمـة، وعـقـبـة 
الخالدية، وباب السلسلة، وحي الواد، وفي جـبـل الـزيـتـون، 

 والطور.
اما تمويل تلك الحركات فيأتي من المساعدات الحكومـيـة، 
وتبرعات من مجموعة يهودية، ومن جهات خارجيـة تـتـركـز 

 في الواليات المتحدة األمريكية.
 مسميات ومهام الحركات المتطرفة. 

    حركة عطارات ليوشناحركة عطارات ليوشناحركة عطارات ليوشناحركة عطارات ليوشنا    ----
من بين تلك الحركات اإلرهابية المتطرفة (حركة عطـارات 

م، وهي تعني جمعيـة ١٩٦٧ليوشنا) التي تأسست بعد عام 
إعادة وتجديد االستيطان في الـقـدس الـقـديـمـة. وحـددت 
أهدافها في االستيالء على العقارات العربية وإسكانـهـا عـن 

 طريق مؤسسات توراتية.
    جماعة( توارة  كوهانيم )جماعة( توارة  كوهانيم )جماعة( توارة  كوهانيم )جماعة( توارة  كوهانيم )

أما جماعة توارة كوهانيم، التي تعني من خالل الـمـدلـول 
سمها،  العودة إلى مدينة (داود)، فيتركز نشاطها في إلاللغوي 

م ١٩٩١سلوان، حيث استولت على العديد من المنازل عام 
ومازالت محاوالتها مستمرة باالعتماد على منظمة صهيونية 

 مقرها في مدينة نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية.
    حركة امنا الهيكل حركة امنا الهيكل حركة امنا الهيكل حركة امنا الهيكل 

شهر من بين تـلـك الـحـركـات أل وتبقى هذه  الحركة هي ا
العنصرية المتطرفة، وهي تسعى إلى تغيـيـر الـوضـع فـي 
المسجد األقصى المبارك، ومركزها فـي مـديـنـة الـقـدس، 
وتمول من جهات متطرفة في والية كاليفورنيا في الواليـات 
المتحدة األمريكية. ومن اهم  أهدافها إعادة بناء ما يسـمـى 

 بالهيكل الثالث في موقع المسجد األقصى.
    مدرسة (شو فو نيم)مدرسة (شو فو نيم)مدرسة (شو فو نيم)مدرسة (شو فو نيم)    ----

وتعني هذه التسمية (عودوا أيها األوفياء). وقـد تـأسـسـت 
م وظهرت ألول مرة عندما قام عشرات الشـبـاب ١٩٨٢عام 

باالستيالء على عدد من البيوت العربية الفلسطينـيـة   اليهود
في عقبة الخالدية، وأصبحت تلك البيوت مأوى الـمـجـرمـيـن 
يقضون جزء من محكوميتهم فيـهـا. واحـد أبـرز أهـدافـهـا 
األساسية هي تخويف السكان العرب وإرهابهم من اجل ترك 

 بيوتهم تمهيداً لتهويدها.
    مدرسة (حول الجبل ) مدرسة (حول الجبل ) مدرسة (حول الجبل ) مدرسة (حول الجبل ) ----
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وهي مدرسة فكرية يهودية تلمودية، أسسها ودعمها 
أعضاء كبار من حركة كاخ المتطرفة، ومركزها حي الواد في 

 البلدة القديمة.
ومن خالل رصد محاوالت االعتداء على المسجد األقصى منذ  

م يتبين إن تلك  ١٩٦٧ بداية االحتالل الصهيوني  للقدس عام  
الحركات تقوم بأعمال مبرمجة من خالل متطرفين شغلهم  
الشاغل تنفيذ المحاوالت المختلفة بشكل غير رسمي من  
الحكومة الصهيونية إلى جانب الدعم المادي من المؤسسات   
الصهيونية بالخارج، وتصدر تلك األعمال على شكل موجات  
تتكثف في المناسبات الدينية اليهودية، كي تحظى بدعم  
الشارع اليهودي المتدين، وتهدف في النهاية إلى أن يرضى  

 سالمي كأمر واقع.  إلبها ويتعايش معها الجانب ا 
    الوظيفة اإلعالمية لهذه الحركات الوظيفة اإلعالمية لهذه الحركات الوظيفة اإلعالمية لهذه الحركات الوظيفة اإلعالمية لهذه الحركات 

على صعيد اإلعالم الموجه إلى العالم فإن أعمالهم تعتبر 
رسالة مفادها أنهم يصرون على ان لهم حقا في هدم 

قصى من أجل بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه. ألالمسجد ا
وبالنسبة للتجاوزات على صعيد الموقع وفي محيطه والتي 
تتعاون على تنفيذها جميع األجهزة الحكومية، وفي 
مقدمتها الحفريات  التي تعد إحدى اآلليات المستخدمة 
بكثافة وبتركيز لم يشهد له التاريخ مثيال من قبل لتحقيق 
أهداف التهويد، ويتم تنفيذها في القدس بالتحديد في 

قصى. وتتمثل الحفريات في هدم وإزالة ألمحيط المسجد ا
أحياء بأكملها وهو ما حدث ويحدث مباشرة خالل أيام 

حداث األولى من احتالل المدينة، وال يزال العمل جاري بها ألا
 حتى هذا اليوم.

    التهويد القضائي التهويد القضائي التهويد القضائي التهويد القضائي     
في محاولة منها لتهويد المسجد االقصى، لعبت المحكمة 
األولى الصهيونية، دوراً هاماً في تلك التجاوزات، حيث 
اتخذت منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي عدة 

قرارات بشأن النشاطات الجارية من قبل دائرة األعراف  
الصهيونية. وقد حاولت من خاللها هذه المحكمة التأكيد بان 
القدس جزء من قرارات المحكمة، ومحاولة إثبات أن مسألة 
المسجد األقصى خاضعة للقوانين واألنظمة الصهيونية، 
وهو ما يؤكد بالتالي هدفهم في اعتبار أن القدس هي جزء 

 من دولة االحتالل الصهيوني، وانها (العاصمة األبدية لها).
ولكن دائرة  األوقاف اإلسالمية كان لها موقفـهـا الـواضـح  

إزاء هذا الموضوع، حيث أكدت أن هذه الـمـحـكـمـة لـيـسـت 
ن المفـروض أنـهـا تـبـت فـي أمـور أل صاحبة االختصاص، 

(إسرائيلية ). وبما أن القدس محتلة فإن قرار الـمـحـكـمـة ال 
يسري عليها . كما تمسكت إدارة األوقاف بالمـبـدأ الشـرعـي 
القائل بحقها هي فقط بالتحكيم في أمور المسلمين السيما 

 عندما يكون األمر متعلقا بالمسجد األقصى.
    مخاطر تهويد األقصى  مخاطر تهويد األقصى  مخاطر تهويد األقصى  مخاطر تهويد األقصى      
في دراسة قامت بـهـا  دائـرة األوقـاف اإلسـالمـيـة فـي  

تضح أن الحي اإلسـالمـي فـي الـقـدس ا فلسطين المحتلة،
مستهدف كمرحلة أولى تؤدي فيما بعد إلى قـطـع الـطـريـق 
المؤدية إلى المسجد االقصى، وإنهاء عالقة المسلـمـيـن بـه 

تمهيداً لالستيالء عليه، وأن  العقارات التي يـتـم االسـتـيـالء 
عليها تمثل قواعد االنطالق ومواقـع نشـاطـات عـنـصـريـة 

 لمرحلة بناء ما يسمى بالهيكل.
ومن خالل هذه الممارسات يتضح أن الـمـسـجـد األقصـى  

مستهدف بشكل مركز، حيث أن عملية الحصار واقعة عـلـيـه 
في هذا االتجاه، وعلى مستويات مختلفـة أخـرى. ويـتـضـح 
أيضاً أن التخطيط المتكامل والمتناسق بين جميـع األجـهـزة 
الرسمية الصهيونية والحركات المتطرفة، جـارٍ عـلـى قـدم 
وساق في محاولة لوضع اليد على أجزاء من المسجـد، سـواء 
كان ذلك فوق سطح األرض مثل ساحة المتحف االسـالمـي، 
أو تحت األرض مثل المصلى المرواني، أو األقصى الـقـديـم، 

 أو من خالل اإلنشاءات الجديدة. 
كل ذلك يتم حتى إقامة بناء كبير بـحـجـة حـمـايـة اآلثـار 
ولكنه في الواقع يهدف إلى إقامته كموقع إلقامة الـعـبـادات 
والطقوس الدينية اليهودية، أو من خالل إقـامـة الـعـبـادات 

 والصالة في أجزاء من المدرستين البكرية والعمرية . 
وخلصت الدراسة بالتأكيد على انه وبرغم الـحـصـار الشـديـد  
والشرس الذي يتعرض له المسجد األقصى المبارك، وبرغم كل  
المؤامرات الصهيونية التي تحاك ضده، إال انه سيبقى بصـمـود  
أبناء شعبنا في فلسطين والتالحم العربي معهم من قبل أبـنـاء  
األمة العربية في كل مكان، مسجداً مباركاً، له كـل الـمـعـانـي  

 الراسخة التي تشكل  جزء ال يتجزأ من العقيدة اإلسالمية. 
    المصادر :المصادر :المصادر :المصادر :

يحي محمد سيف، من صفحات الجهاد والتهويد في فلسطـيـن،  
 كتاب تحت الطبع . 

قصى، الصحوة، أل د، عاصم أمين ، هكذا حاولوا إحراق المسجد ا 
 م .٢٠٠٠، أغسطس  ٢٤العدد 

االحتالل (اإلسرائيلي) للقدس، صحيفة (السفير) الجزائرية، ص 
 م٢٠٠١أوت،  ٧- ١٣،  ٣٦، العدد  ٩

، النشرة السياسية ٦٧قصى تتواصل منذ عام ألاالعتداءات على ا  
 .١٧٩٣٦٦الصادرة عن الوكالة اليمنية لألنباء (سبأ )، العدد 

 م.١٩٩٩، مارس ٣مجلة فلسطين المسلمة، العدد  
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    د. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخي
ثار الشباب في العراق مطالبين بوطن، وكانت لثورتهم 
هذه عالقة مع ثورة الشباب في تونس ومصر والسودان 
والجزائر ولبنان، من حيت التأثر والتاثير، فاألمة العربية 

 . بشبابها تخضع لقانون الترابط الجدلي والحتمية التأريخية
تمتاز ثورة تشرين في العراق بالشجاعة الفائقة وروح 
المطاولة وتقديم قوافل من الشهداء وآالف الجرحى على 
طريق تحقيق األهداف، وتمتاز عن غيرها من الثورات التي 
حدثت في الوطن العربي في أنها تواجه قوى مليشياوية 
لديها المال والسالح والدعم الخارجي اإلقليمي (لنظام الولي 
الفقيه في ايران)، والخارجي (األمريكي)، وحكومة ضعيفة 
خائفة مهزومة بسبب تحكم القوى الطائفية المحاصصاتية 
والفاسدة فيها ، وبالتالي فإن ثورة الشباب في العراق تتحدى 
صعوبات جمة في حركتها على طريق تحقيق األهداف، لكن 
إصرار الشباب وعزيمتهم وتضحياتهم ومنطلقاتهم التي 
تميزوا بها، قد منحتهم القوة على االستمرار، واالستمرار 
هذا شكل وسيشكل ما يشبه التسونامي على كل ما هو 
باطل و الذي ستغطي ارتداداته األرض العربية من المحيط 

 . إلى الخليج
كما قلنا في المقدمة أن أبناء الوطن العربي الشباب 
يرتبطون مع بعظهم ارتباطاً جدلياً، وبالتالي فتأثر الشباب 
العراقي بالشباب التونسي والمصري، سيؤدي إلى تأثر أبناء 
الوطن العربي بثورة الشباب العراقي، وهذا ما حصل فعال، 
فالشباب العربي في فلسطين وفي القدس على وجه 
الخصوص والذي يتابع أحداث ثورة تشرين الشبابية في 
العراق، قد استلهم الدرس وثار ثورته المباركة، دفاعاً عن 

 . عروبة األقصى وحق أبناء فلسطين في أرضهم
وتكفي نظرة معمقة إلى األحداث وأعمار ثوار األقصى في 
فلسطين وثوار تشرين في العراق والمعنويات التي يتمتعون 
بها و روح التحدي ومواجهة آلة القمع الوحشية واألساليب 
المستخدمة في تلك المواجهات، لنتيقن من أن شعب العراق 
وثورة شبابه حية في الوعي الجمعي لثوار فلسطين في قلب 

 .المسجد األقصى
إن هذه العالقة الجدلية الثورية بين الشباب العربي لم 

تحدث صدفة، بل هي نتاج وتعبير في نفس الوقت عن  
األمة  الواحدة، بكل مقومات وحدتها التي يسعى الغرب إلى 
طمسها والتشكيك بها، من اللغة، والتاريخ المشترك، 
والتطلع الواحد لمستقبل افضل ، مستقبل حر من أي احتالل 

اجنبي، تسود فيه العدالة االجتماعية، وتستند فيه األمة  
على تراثها الحضاري العربي اإلسالمي الحي الزاخر، وقيمها 
االيمانية، ليستلهم منه شبابها في العراق وفلسطين وباقي 

أرجاء الوطن العربي الكبير، القيم السامية و النبيلة وفي 
مقدمتها الثقة بالنفس والتضحية في سبيل الوطن ونيل 

 . حريته
وسيهزم الشباب كل الذين زرعوا الكيان الصهيوني في 
قلب الوطن العربي لتمزيق األمة، ودفعوا بالمد الشعوبي 
الصفوي إلى واجهة الحكم في إيران الذي رفع شعاره 
المضلِّل في تصدير الثورة، ثورته التي تمر عبر أشالء أبناء 
األمة في كربالء وبقية مدن العراق وفلسطين ولبنان 

 .وسوريا واليمن
إن وحدة األمة التي تتجلى في وحدة ثورة شباب تشرين 
في العراق وانتفاضة األقصى بعنفوانها ومطاولتها هي 
شعاع الشمس التي تشرق على األمة العربية، لترسم 
مستقبلها كأمة حية ال تنام على ضيم مهما بلغ جبروت 

  .العدو وطغيانه
 عاشت فلسطين حرة عربية ..

 .. وعاش العراق حراً أبياً
وستندحر إيران في العراق وسيهزم حلفاؤها الصهاينة في 

 فلسطين مهما طال الزمن..
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    نعمت بياننعمت بياننعمت بياننعمت بيان
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 اإلنسان في الدول اإلسكندنافية 
دعت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان فـي 

، ٢٠٢١أيار  ٧تقرير لها صدر مساء اليوم الجمعة الواقع في 
ألن توقف فوراً جميع عمليات اإلجـالء، “  إسرائيل” الذي يدعو  

بما في ذلك عمليات إجالء العائالت في حي الشيخ جراح فـي 
 القدس الشرقية.

وفي مؤتمر صحفي من جنيـف، قـال الـمـتـحـدث بـاسـم     
مفوضية حقوق اإلنسان، روبرت كولفيل، إن أوامر عـمـلـيـات 
اإلجالء، إذا صدرت وتم تنـفـيـذهـا، سـتـنـتـهـك الـتـزامـات 

 بموجب القانون الدولي.“ إسرائيل”
وتواجه ثماني أسر فلسطينية الجئة تعيش في حي الشيخ 
جراح في القدس الشرقية خطر اإلجالء القسري بسبب طعـن 
قانوني قدمته جمعية "نحاالت شـمـعـون" االسـتـيـطـانـيـة. 

 وبالنسبة ألربع من تلك األسر، فالخطر وشيك.
وتستند إجراءات اإلخالء في هذه القـضـايـا، وفـي قضـايـا 
أخرى مماثلة في القدس الشرقية، إلى قانونين إسرائيلييـن، 
وهما قانون أمالك الغائـبـيـن وقـانـون األمـور الـقـانـونـيـة 

 .١٩٧٠واإلدارية لعام 
وقال كولفيل: "عمليا، يسهل تطبيق هذين القانونين نقل 

لسكانها إلى القدس الشرقية المحتـلـة. ويـحـظـر “  إسرائيل” 
نقل مجموعات من السكان المدنيين التـابـعـيـن لـلـسـلـطـة 
القائمة باالحتالل إلى األراضي التي تحتلها بموجب القـانـون 
اإلنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب"، وأضاف 
أنه يتم تطبيق القانونين بطريقة تمييزية بطبيعتـهـا بـنـاء 

 على جنسية المالك أو أصله.
إلى الوقف الـفـوري لـجـمـيـع “  إسرائيل” ودعت المفوضية 

عمليات اإلجالء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقـهـمـا مـع 
التزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الـدولـي 

 لحقوق اإلنسان.
    تهجير يهدد اآلالفتهجير يهدد اآلالفتهجير يهدد اآلالفتهجير يهدد اآلالف

بحسب مسح أجراه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشـؤون 
، فقد رفعت دعاوى إخالء ضد ما ٢٠٢٠اإلنسانية (أوتشا) في 

أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بـمـا  ٢١٨ال يقل عن 
في ذلك أسر في الشيخ جراح. معظمها كـان بـمـبـادرة مـن 

شخصا، بمن فيـهـم  ٩٧٠"جمعيات استيطانية"، مما يعرض 
 طفال، لخطر التشريد. ٤٢٤

فـي  وقال كولفيل: "بالنظر إلى المشاهد المثيـرة لـلـقـلـق
الشيخ جراح خالل األيام الماضية، نود أن نـؤكـد عـلـى أن 

القدس الشرقية تظل جزءا من األرض الفلسطينية المحتلة، 
 ويسري عليها القانون اإلنساني الدولي".

وشدد على أن على السلطة القائمة باالحتالل أن تـحـتـرم 
الممتلكات الخاصة فـي األرض الـمـحـتـلـة، وال يـمـكـنـهـا 
مصادرتها، ويجب عليها احترام القوانين السارية في الـبـالد. 

فرض مجمـوعـة “  إلسرائيل”وأضاف: "هذا يعني أنه ال يمكن 
قوانين خاصة بها في األرض المحتلة، بما في ذلك الـقـدس 

 الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم".
    دعوة إلى الوقف الفوري لإلخالءدعوة إلى الوقف الفوري لإلخالءدعوة إلى الوقف الفوري لإلخالءدعوة إلى الوقف الفوري لإلخالء

بحسب العديد من قرارات مـجـلـس األمـن، فـإن جـمـيـع 
اإلجراءات والتدابير التشريعـيـة واإلداريـة الـتـي اتـخـذتـهـا 

، السلطة القائمة باالحتالل، والتي غيرت أو زعمت “ إسرائيل” 
تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما فـي ذلـك مصـادرة 

 األراضي والممتلكات، الغية وباطلة، ويجب إبطالها.
وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن عـمـلـيـات اإلخـالء 
القسري قد تنتهك الحق في السكن الالئـق والـخـصـوصـيـة 
وحقوق اإلنسان األخرى لمن تم إجالؤهم. "تعتبر عـمـلـيـات 
اإلخالء القسري عامال رئيسيا في خلق بيئة قسرية قد تؤدي 

إلى الترحيل القـسـري، األمـر 
المحظور بمـوجـب اتـفـاقـيـة 
جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكـاً 

 جسيما لالتفاقية".
وقال كولفيل: "كمـا نـدعـو 

إلى احترام حـريـة “  إسرائيل” 
التعبير والتجمع، بما في ذلـك 
أولئك الذين يحتـجـون عـلـى 
عمليات اإلخـالء، ومـمـارسـة 
أقصى درجات ضبط الـنـفـس 

في استخدام القوة مع ضمان السالمة واألمـن فـي الـقـدس 
  ٢٠٢١أيار  ٧الشرقية.                                     الجمعة  في 
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تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية  مـقـاالً 
للكاتب الصهيوني الشهير (آري شبيت) يقول فيه : يبدو أننـا 
نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ ، وال حـل مـعـهـم سـوى 

 االعتراف بحقوقهم وإنهاء االحتالل..
بدأ "شبيت" مقاله بالقول :  يـبـدو أنـنـا اجـتـزنـا نـقـطـة 
الالعودة، ويمكن أنه لم يـعـد بـإمـكـان "إسـرائـيـل" إنـهـاء 
االحتالل ووقف االستيطان وتحقيق السالم، ويـبـدو أنـه لـم 
يعد باإلمكان إعادة إصالح الصهيونية وإنقاذ الديـمـقـراطـيـة 

 وتقسيم الناس في هذه الدولة .
وأضاف، إذاً كان الوضع كذلك، فإنه ال طعم لـلـعـيـش فـي 
هذه البالد، وليس هناك طعم للكتابة فـي "هـآرتـس"، وال 

طعم لقراءة "هآرتس". يجب فعل ما اقترحـه (روغـل ألـفـر)  
قبل عامين، وهو مغادرة البالد. إذا كـانـت "اإلسـرائـيـلـيـة" 
واليهودية ليستا عامالً حيوياً في الهويـة، وإذا كـان هـنـاك 
جواز سفر أجنبي لدى كل مواطن "إسرائيلي"، لـيـس فـقـط 
بالمعنى التقني، بل بالمعنى النفسي أيضـاً، فـقـد انـتـهـى 
األمر. يجب توديع األصدقاء واالنتقال إلى سان فرانسيسـكـو 

 أو برلين أو باريس .
من هناك، من بالد القومية المتطرفة األلمانية الجديدة، أو 
بالد القومية المتطرفة األميركية الجـديـدة، يـجـب الـنـظـر 
بهدوء ومشاهدة "دولة إسرائيـل" وهـي تـلـفـظ أنـفـاسـهـا 
األخيرة. يجب أن نخطو ثالث خطوات إلى الـوراء، لـنـشـاهـد 
الدولة اليهودية الديمقراطية وهي تغرق. يمكـن أن تـكـون 

 المسألة لم توضع بعد.
ويمكن أننا لم نجتز نقطة الالعودة بعد. ويمكن أنه ما زال 
باإلمكان إنهاء االحتالل ووقف االسـتـيـطـان وإعـادة إصـالح 

 الصهيونية وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم البالد.
وتابع الكاتب، أضع اصبعي  في عين نتنياهـو ولـيـبـرمـان 
والنازيين الجدد، ألوقظهم من هذيانـهـم الصـهـيـونـي، أن 
ترامب وكوشنير وبايدن وباراك أوباما وهيـالري كـلـيـنـتـون 

 ليسوا هم الذين سينهون االحتالل.
وليست األمم المتحدة واالتحاد األوروبي هما اللذان سيوقفـان  
االستيطان. القوة الوحيدة فـي الـعـالـم الـقـادرة عـلـى إنـقـاذ  
"إسرائيل" من نفسها، هم "اإلسرائيليـون" أنـفـسـهـم، وذلـك  
بابتداع لـغـة سـيـاسـيـة جـديـدة، تـعـتـرف بـالـواقـع، وبـأن  
الفلسطينيين متجذرون في هذه األرض. وأحث على البحث عـن  
 الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة هنا وعدم الموت. 

ويؤكد الكاتب في صحيفة هآرتس : أن "اإلسرائيليين" منذ 
أن جاؤوا إلى فلسطين ، يـدركـون أنـهـم حصـيـلـة كـذبـة 
ابتدعتها الحركة الصهيونية، استخدمت خاللها كل المكر في 

 الشخصية اليهودية عبر التاريخ.
ومن خالل استغالل ما سمي المحـرقـة عـلـى يـد هـتـلـر 

وتضخيمها، استطاعت الـحـركـة أن تـقـنـع  «الهولوكوست»
العالم بأن فلسطين هي "أرض الـمـيـعـاد"، وأن الـهـيـكـل 
المزعوم موجود تحت المسجد األقصى، وهكذا تحول الذئـب 
إلى حمل يرضع من أموال دافعي الضـرائـب األمـيـركـيـيـن 

 واألوروبيين، حتى بات وحشاً نووياً.
واستنجد الكاتب بعلماء اآلثار الغربـيـيـن والـيـهـود، ومـن 

من جامعة تل أبيـب، الـذي  «إسرائيل فلنتشتاين»أشهرهم 
أكدوا "أن الهيكل أيضاً كذبة وقصة خرافية ليس لها وجـود، 
وأثبتت جميع الحفريات أنه اندثر تماماً منذ آالف السـنـيـن، 
وورد ذلك صراحة في عدد كبير من المراجع اليهودية، وكثير 

 من علماء اآلثار الغربيين أكدوا ذلك ...
م، عالمـة اآلثـار الـبـريـطـانـيـة  ١٩٦٨وكان آخرهم عام 

، حين كانت مديرة للحفائر فـي «كاتلين كابينوس»الدكتورة 
المدرسة البريطانية لآلثار بالقدس، فـقـد قـامـت بـأعـمـال 
حفريات بالقدس، وطردت من فلسطـيـن بسـبـب فضـحـهـا 
لألساطير "اإلسرائيلية"، حول وجود آثار لهـيـكـل سـلـيـمـان 

 أسفل المسجد األقصى ...
حيث قررت عدم وجود أي آثار أبـداً لـهـيـكـل سـلـيـمـان، 
واكتشفت أن ما يسميه اإلسرائيلـيـون "مـبـنـى إسـطـبـالت 
سليمان" ، ليس له عالقة بسليمان وال إسطبالت أصالً ، بـل 
هو نموذج معماري لقصر شائع الـبـنـاء فـي عـدة مـنـاطـق 

جاءت من قـبـل  «كاثلين كينيون»بفلسطين ، وهذا رغم أن 
جمعية صندوق استكشاف فلسطين، لغرض توضيح ما جـاء 
في الروايات التوراتية، ألنها أظـهـرت نشـاطـاً كـبـيـراً فـي 

 حول تاريخ "الشرق األدنى". ١٩بريطانيا في منتصف القرن 
وشدد على القول أن لـعـنـة الـكـذب هـي الـتـي تـالحـق 
"اإلسرائيليين"، ويوماً بعد يوم، تصفعهم عـلـى وجـوهـهـم 
بشكل سكين بيد مقدسي وخليلـي ونـابـلـسـي، أو بـحـجـر 

 جماعيني أو سائق حافلة من يافا وحيفا وعكا.
يدرك "اإلسرائيليون" أن ال مستقبل لهم في فلسطين ، فهـي  
ليست أرضاً بال شعب كما كذبوا . ها هو كاتب آخر يعترف، ليس  
بوجود الشعب الفلسطيني، بل وبتفوقه على "اإلسرائيـلـيـيـن"،  

 هو (جدعون ليفي) الصهيوني اليساري، إذ يقول : 
يبدو أن الفلسطينيين طينتهم تختلف عن بـاقـي الـبـشـر، 
فقد احتللنا أرضهم، وأطلقنا على شبابهم الغانـيـات وبـنـات 
الهوى والمخدرات، وقلنا ستمر بضع سـنـوات، وسـيـنـسـون 

..  ٨٧وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب يفجر انتفاضة الـ 
 أدخلناهم السجون وقلنا سنربيهم في السجون .

وبعد سنوات، وبعد أن ظننا أنهم استـوعـبـوا الـدرس، إذا 
، أكـلـت ٢٠٠٠بهم يعودون إلينا بانتفاضة مسـلـحـة عـام 

األخضر واليابس، فقلنا نهدم بيوتهم ونحاصـرهـم سـنـيـن 
طويلة، وإذا بهم يستخرجون مـن الـمـسـتـحـيـل صـواريـخ 
يضربوننا بها، رغم الحصار والدمار، فأخذنا نـخـطـط لـهـم 

 بالجدران واألسالك الشائكة..
وإذا بهم يأتوننا من تحت األرض وباألنفاق، حتى أثـخـنـوا 
فينا قتالً في الحرب الماضية ، حاربناهم بالعقول، فإذا بهـم 
يستولون على القمر الصناعـي "اإلسـرائـيـلـي" (عـامـوس)؟ 
ويدخلون الرعب إلى كل بيت فـي "إسـرائـيـل"، عـبـر بـث 
التهديد والوعيد، كما حدث حينما استطاع شبابهم االستيـالء 
على القناة الثانية "اإلسرائيلية" . خالصة القول، يـبـدو أنـنـا 
نواجه أصعب شعب عرفه التاريـخ، وال حـل مـعـهـم سـوى 

 االعتراف بحقوقهم وإنهاء االحتالل .
    الكاتب : آري شبيتالكاتب : آري شبيتالكاتب : آري شبيتالكاتب : آري شبيت
    المصدر : صحيفة هآرتس العبريةالمصدر : صحيفة هآرتس العبريةالمصدر : صحيفة هآرتس العبريةالمصدر : صحيفة هآرتس العبرية
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    عبد الواحد الجصانيعبد الواحد الجصانيعبد الواحد الجصانيعبد الواحد الجصاني
 

النصر الذي حققته االنتفاضة الفلسطينية الثالثة في شهر 
على العقيدة والـمـمـارسـات الصـهـيـونـيـة فـي  ٢٠٢١أيار 

فلسطين المحتلة هو انتصار لإلنسـانـيـة عـلـى الـبـربـريـة 
 والعنصرية والرأسمالية المتوحشة والنفاق الدولي.

إن ذلك يشكل فرصة لدعوة المثقفين العرب أن ال يغرقـوا 
في التحليالت العاطفية، وأن يتعمقوا في األبعـاد الـفـكـريـة 
والحضارية لهذا االنتصار وكيفية البناء عليه، وان يحذروا من 
محاوالت خلق ردة تسلبنا هذا االنتصار، مستذكرين أننا أمـة 
لها دور محوري في صنع الحضارة اإلنسـانـيـة سـواء فـيـمـا 
تقدمه من إنجازات وقت قوتها وازدهارها أو ما تقـدمـه مـن 
دروس الصمود ضد العدوان وقت أزماتها وضعفها. وقبـل أن 
أعرض رؤيتي للمطلوب منا في الفتـرة الـقـادمـة، أرجـو أن 
أمهد لذلك بعرض أهم مخرجات ما تحقق فـي االنـتـفـاضـة 

  : الثالثة
أوالً: إن األمم العظيمة ال تيأس حتى وإن بلغ الظلم ضدها 
مداه، وصمودها هو الذي يخلق االنتصـار طـال الـزمـان أم 
قصر. واألمة العربية جبلت على الحرية والكرامة وقد أعزهـا 
اهللا باالسالم، ولذا لم تيأس عندمـا واجـهـت الصـهـيـونـيـة 
العالمية والغرب بآلته العسكرية الـمـدمـرة الـتـي أرادت أن 
تفرض عليها بالقوة كياناً عنصرياً في فلسطـيـن، وحـاربـت 
األمة من أول مراحل تأسيس هذا الكيان إلى يومنا هذا، ولم 
تستسلم رغم الهزائم العسكرية التي تلقتها جيـوشـهـا فـي 

  .معارك كانت موازنة القوة فيها تميل بشدة لصالح عدوها
ثانياً: إن الصهيونية العالمية أنشأت في فلـسـطـيـن نـواة 
لدولة يهودية تريدها أن تمتد من الفرات إلى النيل، وزودهـا 
الغرب بالسالح والمال والمرتزقة لقـتـل وتـهـجـيـر الـعـرب، 
واليوم وبعد اكثر من سبعين سـنـة نـرى فشـل الـمـشـروع 
ديموغرافياً، إذ يبلغ تعداد الفلسطينيـيـن فـي فـلـسـطـيـن 

) مليون نسمة ، وهو نفس عدد اليهود فيـهـا، ٦,٥التاريخية (
وسيصبح الفلسطينيون أغلبية في اقل من خمـس سـنـيـن، 
يضاف اليهم أكثر من خمسة ماليين فلسطيني في الشـتـات 
يطالبون بحق العودة يسندهم في ذلـك الـقـانـون الـدولـي 

  .وقرارات األمم المتحدة
لقد تبدد الحلم الصهيوني بتشبث شعـبـنـا الـعـربـي فـي 
فلسطين بارضه وبأرحام الفلسطينيات المجاهدات، وها هـو 
بقية الحلم الصهيوني العنـصـري يـتـبـدد الـيـوم بصـمـود 
الفلسطينيين ودعم العرب والعالم لهم. إن حتمية انتصـارنـا 
في الصراع مؤكدة وهي وعد الهي، ولذا علينا إدارة الصـراع 
بحكمة وبطول نفس المؤمن باالنتصار وبما يضمن تصـاعـد 

 .الدعم الدولي لقضيتنا
ثالثاً: إن ردود أفعال شعوب العالم، ومنها شعـوب الـغـرب، 
الرافضة للعدوان اإلسرائيلي على الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 

تعكس حـالـة 
من الصـحـوة 
وعودة الوعـي 
وكشف الكذب 
ــل  ــي ــتــضــل وال
الذي مارسـتـه 
الــــنــــخـــــب 
االستعـمـاريـة 
الغربية مـنـذ 
أكـــثـــر مـــن 

سبعين عاما بشأن (مظلومية) الشـعـب الـيـهـودي و(نـقـاء) 
الصهيونية كحركة سياسية وأصالة النموذج الـديـمـقـراطـي 
"اإلسرائيلي" والترويج له على أنه (واحة الديمقـراطـيـة فـي 
صحراء االستبداد العربية). إن الصـحـوة الـعـالـمـيـة وعـودة 
الوعي إزاء حقيقة الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية مـا 
كانت تتحقق لوال صمود شعب فلسطين واألمة العربية. كما 
يشهد العالم اليوم أكبر مراجعة نقدية للمسلمات الـغـربـيـة 
الكاذبة وادعاءات نهاية التاريخ بانتصار الرأسمالية والحضارة 
الغربية. وها هي شعوب الغرب تراجع ثقافة نخبها المنافـقـة 
وبعدها عن المبادئ والقيم اإلنسانية السامية وبدأت تتـمـرد 
عليىها، ورأينا أحد مظاهر هذا التمرد في الفـتـرة االخـيـرة، 
عندما أعادت الجماهـيـر فـي الـغـرب الـنـظـر فـي تـاريـخ 
وممارسات الفترة االستعمارية وتجارة العبيـد والـعـنـصـريـة 
المغلفة بشعارات الحرية، وتحركت لتصحيح التاريخ وإسقاط 
رموز فترة االستعمار وتجارة العبيد، بضمن ذلـك تـمـاثـيـل 
شخصيات مثل جنراالت جيش الـجـنـوب األمـريـكـي خـالل 

  الحرب االهلية، والملك البلجيكي ليوبولد الثاني.
ويأتي دعم شعوب الغرب لالنتفاضة الفلسطينية الـثـالـثـة 
شاهداً آخر على صحوتها مـن غـفـلـتـهـا، وهـذه الصـحـوة 
والتظاهرات والمناظرات والضغط على الحكومات لعبت دوراً 
مهماً في إجبار دولة الكيان الصهيوني على وقـف عـدوانـهـا 

  .على شعب فلسطين بال قيد أو شرط
رابعا: لعبت الثورة الرقمية دوراً كبيراً في تسريع الصـحـوة 
وعودة الوعي لدى شعوب الغرب، فوسائل االتصال الرقمـيـة 
الحديثة كشفت النفاق الغربي والصهيوني. فساسـة الـغـرب 
يتحدثون عن الديمقراطية والحرية والمساواة واإلخاء وحقوق 
اإلنسان بينما يرى الناس بالبث المباشر ماذا يحدث لسـكـان 
حي الشيخ جراح في القدس ، ويرون بربرية جنود االحـتـالل 
تجاه األطفال المتظاهرين في الضفة الغربية ، واسـتـخـراج 
جثث األطفال من تحت أنقاض المباني في غزة، وهذا ساهم 
في إدراك شعوب الغرب بفطرتها أن تلك الـقـيـم والـخـطـب 
الرنانة ليست سوى غطاء كاذب تختفي خلفه نزعات عدوانية 
وتعطش للدماء. وبدأ المثقـفـون الـمـتـنـورون مـن الـغـرب 
يفضحون حقيقة الحضارة الغربية و(الغرب التنويـري)، بـدءاً 
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من حقيقة الرئيس األمريكي توماس جيفرسون الذي كـتـب 
إعالن االستقالل األمريكي وأعلن رسمياً رفضـه السـتـعـبـاد 
البشر، لكنه كان يمتلك في حياته الخاصة حتى وفاته مـئـات 
العبيد، إلى بوش االبن الذي قـال لـجـنـوده فـي األول مـن 

بمناسبة احتالله العراق (أينما ذهبتم تحملون  ٢٠٠٣مايس 
معكم رسالة مليئة باألمل. إنها رسالة متجددة دائـمـاً، كـمـا 

وألولـئـك  نادى بها النبي أشعيا : قولوا للسجناء أن يخـرجـوا،
  . )!القابعين في الظالم: تعالوا إلى الحرية

ثم رأت شعوب الغرب تصرف قواتـهـا فـي الـعـراق الـذي 
وصفه أحد الضباط األمريكان بالقول (كان فتكنا بالعراقييـن 
شامالً ال يعرف صغيراً وال كبيراً، لقد كان مثـل قـتـل كـالب 

 .البحر من أجل فرائها)
خامسا: الصحوة وعودة الوعي لدى شعوب الـغـرب والـرأي 
العام العالمي هي عملية متصاعدة علينا تعزيزها وتسريعها 
بتفاعلنا مع شعوب العالم ومنظماتها. كان رد فـعـل الـرأي 

 ٢٠١٤العام الدولي على عدوان دولة الكيان الصهيوني عام 
على غزة أقرب منه للمتفرج غير المعني بما يـجـري مـع أن 

) فلسطينياً أغلبهـم ٢٣٢٢الصهاينة قتلوا في ذلك العدوان (
) مسجدا . ٦٢من النساء واألطفال ، ودمروا أالف المساكن و(

فـقـد رأيـنـا رد فـعـل فـيـه بـعـض  ٢٠٢١أما في عدوان 
  .المسؤولية وأقرب إلى النضج

سادسا: عندما جاء الرئيس ترامب إلـى السـلـطـة خشـي 
بعض العرب من بطشه فسايروه وسكتوا على دعمه لخطـط 
تهويد كل فلسطين واالستيالء على القدس الشريف وخـنـق 
غزة. واستغل نتنياهو دعم ترامب وبالغ في انتهاك القـانـون 
الدولي والقانون الدولي اإلنساني وحقوق الفلـسـطـيـنـيـيـن، 
وبقي شعب فلسطين والشعب العربي صامداً موحـد االرادة، 
وما هي إال سنين أربع، ليسـقـط تـرامـب وانـتـصـرت إرادة 
المرابطين الفلسطينيين، وكان ذلك درساً بليغاً لهؤالء العرب 

 .أن يعودوا إلى رشدهم وأن يراهنوا على األمة ال على سواها
على ضوء هذه المعطيات يطرح السؤال: كيف نستفيد من 
هذه الصحوة القومية والعالـمـيـة ونـبـنـي عـلـيـهـا إلنـهـاء 
االستعمار االستيطاني الصهيوني لفلسطين، ولدعم بـقـيـة 
قضايانا العادلة ومنها األحواز المحتل، والمساهمة مع بـقـيـة 
شعوب العالـم فـي بـنـاء عـالـم يسـوده الـعـدل والسـالم 

  والتنمية؟
إن العدو الصهيوني لم يلق سالحـه، وفـي جـعـبـتـه مـن 
السالح والمال واإلعالم والخبث والدهاء ما ال يجب التـقـلـيـل 
من قدرته. ومن أهم األسلحة التي سيلجأ إليها الـعـدو هـي 
إثارة الصراعات والفتن السياسية والطائفية والمناطقية ومـا 
يسميه (الفوضى الخالقة) داخل مجتمعاتنا وبين دولنا. وقـد 
بدت بوادر هذا المخطط في كالم منتقدي نـتـنـيـاهـو مـن 
الصهاينة فقد قالوا له لقد أخطأت في منع سكان القدس من 
المشاركة في االنتخابات وأججت غضبهم علينا، ولو كنت قد 
سمحت بإجراء االنتخابات لتفجرت صراعات كامنة كثيرة بين 
الكتل الفلسطينية، ولكان صراع الفلسطينيين الداخـلـي قـد 
استنفذ قواهم وشوه صورتهم أمام العالم وأعطـانـا مـزيـداً 

من الوقت لتثبيت أركان الدولة اليهودية علـى كـامـل أرض 
 .“يهودا والسامرة”

لذا أرى أن على المثقفين العرب أن يدعموا حل الـخـالفـات 
السياسية الداخلية بالحوار وبالرجوع إلى الشعـب وتـغـلـيـب 
تناقضنا الرئيسي ضد االحتالل على تناقضاتنا الداخلية. إن 
ما نراه اليوم من سعي البعض للنفـخ فـي قـربـة الـفـتـنـة 
واستخدام عبارات التخوين والتكفير ضد بعضنا البعض يجب 
أن يتوقف. كما يجب لجم نشوة االنتصار المبالغ فيهـا الـتـي 
تدفع البعض إلى التطرف، فالتطـرف مـن أمضـى أسـلـحـة 
الغرب ضدنا، فإن لم يجدوه فينا خلقـوه، ورأيـنـا ذلـك فـي 
القاعدة وداعش والمليشيات الطائفية وفي أحـداث الـحـادي 

 .عشر من سبتمبر وتبعاتها
وعلينا أن نحذر من محاوالت نظام والية الفقيه في إيـران 
سرقة النصر بادعاء انه هو من زود المقاومة الفلسـطـيـنـيـة 
بالصواريخ، ورأينا كيف أن نتنياهو كان يبحث عن أي دلـيـل 
على مشاركة إيران ، ولو كانت طائرة مسيرة صغيـرة، ألنـه 
يعلم انه سيستعيد بذلك بعض تعاطف شعوب الغرب. وعلى 
إخوتنا في الفصائل الفلسطينيـة أن يـنـتـبـهـوا إلـى هـذه 
الحقيقة خاصة وأن بعض من قادتهم أكّـدوا أن سـالحـهـم 

 .وطني مصنوع بأيدي فلسطينية وخبرات عربية
أما على مستوى العالقة بين دولنا العربية، فمن المناسـب 
أن نمد يدنا لمن تردد أو من كان موقفه سلبياً من االنتفاضة 
الثالثة ونعطيه الفرصة أن يراجع نفسه ويتراجع عن خـطـأه، 
ألن مناصبته العداء فيها استنفاذ لجهودنا ومواردنا في غـيـر 
محلها، وقد تخلق البغضاء بين أبنـاء األمـة وتـقـود بـعـض 
قليلي الوعي إلى منطق (العزة باإلثم)، ولـنـا فـي رسـولـنـا 
الكريم صلى اهللا عليه وسلَّم أسوة حسنة عنـدمـا آذاه أهـل 

 .الطائف
علينا أن نعزز حضورنا في المحافل الدولية واإلقـلـيـمـيـة، 
فالوقت مناسب اآلن لنمارس المزيـد مـن الضـغـوط عـلـى 
الكيان الصهيوني لتطبيق قرارات األمم المـتـحـدة واحـتـرام 
القانون الدولي. علماً بأن ذلك ال ينتـقـص مـن هـدف زوال 
دولة الكيان الصهيوني، وهي زائلة في كـل األحـوال. فـلـو 
طبقت قرارات األمم المتحدة بدءاً بقرار الجـمـعـيـة الـعـامـة 

، ١٩٤٧كـانـون األول  ٢٩) فـي ١٨١لألمم المتحدة رقم (
المسمى قرار التقسيم وانتهاء بقرارات منع اإلبادة الجماعيـة 
وجرائم الـحـرب وقـرارات حـقـوق اإلنسـان فـإن الـكـيـان 
الصهيوني بمواصفات الدولة اليهودية العنصـريـة يـنـتـهـي 

 .وإلى األبد
لقد لعبت الجاليات العربية في دول المهجر، دوراً مشـرفـاً، 
وكانت خير عون لقضايا األمة وفـي مـقـدمـتـهـا الـقـضـيـة 
الفلسطينية، وعلى المثقفين العرب أن يديموا الصلة بها من 

 .أجل تصعيد نضالها لخدمة قضايا األمة العربية
وفي الختام أقول: احذروا الفتنة يا عرب، وحدوا صفوفـكـم 
وواصلوا البناء على ما أنجزتموه وأديموا العالقـة مـع أحـرار 

 .العالم ، والنصر الناجز آت بإذن اهللا
 ٢٤/٥/٢٠٢١بغداد في 
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لـلـنـكـبـة  ٧٣يحيي الشعب العربي الفلسطيني الذكرى الـ 
. وعـادة مـا يـنـظـم  ١٥,٥،٢٠٢١والتي تصادف الـيـوم 

المسيرات واالعتصامات والمهرجانات في الـداخـل والشـتـات 
مذكراً العالم بما تعرض له الشعب الفلسطينـي مـن ظـلـم 
وقتل وتهجير من قبل العصابات الصهيونية المدعومـة مـن 
الغرب وخاصة بريطانيا حيث أمدت هذه العصابات بـالسـالح 
والعتاد واألموال وكانت نتيجة القتل والتهجير تدمـيـر أكـثـر 

قرية فلسطينية أزالها االحتالل وهجر بقوة السالح  ٤٠٠من 
الف فلسطيني بدعم من بريطانيا ليقيم على  ٨٠٠اكثر من 

أنقاضها كـيـانـه الـدمـوي لـكـن ذاكـرة الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني الحية لن تنسى شبرا واحداً من أرضه وسـيـظـل 
حاضرا في ذاكرته حتى اقتالع هذا الكيان المسـخ الـذي مـا 
زال يعيث قتال وتشريدا لهـذا الشـعـب الـعـظـيـم الصـامـد 

 . والصابر
للنكبة مع الثورة العارمـة الـتـي  ٧٣لقد تزامنت الذكرى الـ 

تعم الوطن الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والقطاع 
والضفة حيث أفقدت العدو صوابه بل عـقـلـه كـامـالً وأخـذ 
يتخبط بقراراته وبدا يتصرف بجنون بإرسال طائراته لقـتـل 
النساء واألطفال وتدمير المنازل على سكانها في قطاع غـزة 
األبي الذي علمه الدروس في المقاومة والبطولـة والصـمـود 
وما تردد على لسان قادته المجرمين أن دولته الـعـنـصـريـة 
المجرمة مارست كل صنوف التعـذيـب والـقـتـل والـتـدمـيـر 

عاماً ضد أبنـاء الشـعـب  ٧٣واألسر والحصار والتجويع طوال 
الفلسطيني في الضفة والقطاع في حـيـن أغـرقـت الـمـدن 
والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل بالمخـدرات وغـزونـا 
أفكارهم حتى ننزع منهم وطنيتهم ودينهم لـكـنـنـا الـيـوم 
نواجه فشلنا بأعيننا حيث شاهدنا شعباً متمـسـكـاً بـوطـنـه 
ومجتمعه ودينه وقوميته وهذه األوصاف لم نجـدهـا بـيـنـنـا 

 . عاماً ٧٣طوال 
إن جبهة التحرير العـربـيـة إذ تـحـيـي شـعـبـنـا الـعـربـي 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده فـي الـوطـن والشـتـات 
وفي المقدمة أبناء القدس األبطال الذين تصدوا بـإرادتـهـم 

ــــدورهــــم  وص
ــة  ــعــاريــة الل ال
ــــــقــــــتــــــل  ال
ــة  ــي ــون ــي ــه الص
ـــــــروا  ـــــــب واج
االحتالل عـلـى 
إزالــة حــواجــزه 

 .. العنصرية والهادفة إلى التضييق على أبناء القدس وإذالله
وتؤكد جبهة التحرير العـربـيـة هـنـا بـأن هـبـة الـقـدس 
المساندة ألهالي الشيخ جـراح كـانـت هـي الشـرارة الـتـي 
أشعلت ارض فلسطين في الجليل والمثلث والنقب والقـطـاع 
والضفة الغربية ثورة على الكيان الصهيوني بأدواته القمعية 
من شرطة وجيش وما يسمى حرس الحدود الذي يسعى إلـى 
تهجير سكان حي الشيخ جراح وأدخلته في دوامة لم يسـبـق 

عاما وأجـبـرتـه  ٧٣لها مثيل منذ إنشاء كيانه المصطنع قبل 
على إعادة حساباته بأن هذا الشعب العظـيـم عصـي عـلـى 

 . االجتثاث ونسيان وطنه وأرضه
واليوم وفي هذه األيام التي يحقق فيه شعبنا بـفـصـائـلـه 
الوطنية واإلسالمية انتصارا تاريخيا على رابـع جـيـش فـي 
العالم والمدعوم من أعداء الحرية واإلنسانية في العالم حيث 
يتزامن هذا اإلنجاز الفلسطيني مع الذكرى الحزينة والمؤلمة 

 ٧٣ذكرى تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه قبل 
عاما تتوجه جبهة التحرير العربية إلى القوى الفلـسـطـيـنـيـة 
بضرورة الحفاظ على هذا االنتصار بمزيد من الوحدة الوطنية 
لمواصلة الجهاد والنضال ضد هذا العدو اللئيم المجرم قاتـل 

 .. األطفال والنساء والشيوخ
تحية ألبناء شعبنا في الجليل والمـثـلـث والسـاحـل والـنـقـب  

 . والقطاع والضفة وهم يتصدون ببسالة لقوات العدو الصهيوني 
  الرحمة للشهداء .. الشفاء للجرحى والحرية لألسرى

  وانها لثورة حتى التحرير
    جبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربية

  /١٥,٥,٢٠٢١ 
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 بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره ..
ينعى األمين العام لجبهة التحرير العربية أمين سر قيادة قطر فلسطين لحزب البـعـث الـعـربـي 
االشتراكي الرفيق المناضل ركاد سالم أبو محمود وقيادة قطر فلسطين واللجنة المركزية لجبهـة 

 التحرير العربية وكوادر وانصار الجبهة في الوطن والشتات ..
الشهيد البطل القائد العمالي منصور الدريملي أبو رامي الدريملي عضو قيادة جبهة الـتـحـريـر  

 العربية في قطاع غزة والذي سقط شهيدا ظهر اليوم األربعاء جراء القصف الصهيوني الجبان لحي الصبرة بمدينة غزة األبية ..
رحمه اهللا ورحم شهداء فلسطين واألمة العربية واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان وجعـلـه مـع 

 النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ... كما نعاه مكتب الثقافة واإلعالم القومي.
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من أسرار االستراتيجية األمريكية فـي مـنـطـقـة الشـرق 
األوسط التي كشفها بعد صحوة ضمير  الحكيـم األمـريـكـي 

) وهو عـلـى فـراش IFBأحد زعماء (فدرالية األخوة العالمية 
 الموت ..

 واستعمالهم سياسة :  "الراية الخداعة"
ويقول طبعاً أننا ما بلغنا هذه النجاحات الكبرى في تدمـيـر 
العراق خصوصاً كنموذج لبلدان الشـرق األوسـط إال ألنـنـا 
استعننا بخالصة تجاربنا السابقة التي نفذناها فـي الـعـالـم 

 والتي أطلقنا عليها تسمية (سياسة الراية الخداعة)
)False Flag ( 

والتي تعني قيامنا نحن أنفسنا بعـمـلـيـات إرهـابـيـة ضـد 
مصالح بالدنا وننسبها إلى خصومنا لكي نـعـطـي الـتـبـريـر 
إلعالن الحرب عليهم وقد أنجزنا عمليات ناجحة كثـيـرة فـي 

 هذا الخصوص ..
) Pearl Harborمن أبرزها هجومنا نحن ضد أسـطـولـنـا (

الذي منحنا الحجة لـمـهـاجـمـة الـيـابـان وإلـقـاء  ١٩٤١عام 
 القنبلتين الذرتين عليها ثم إحتاللها ..

 )opération Northwoodsكذلك التخطيط لعملية (
بتكوين ميليشيات كوبيـة تـقـوم بـعـمـلـيـات  ١٩٦٢عام 

إرهابية ضد قاعدتنا في كـوبـا مـن أجـل إعـطـاء الـحـجـة 
لمهاجمة كوبا واحتاللها لكن الرئيس كـنـدي اعـتـرض ثـم 
اعترض كذلك على مشروع مهاجمة فـيـتـنـام فـاضـطـررنـا 

 للتخلص منه ونسبنا اغتياله إلى شخص معتوه ..
كذلك تجربتنا بتنظيم ميليشيات سرية في أنـحـاء أوروبـا 

مـن  Stay- Behindبعد الحرب العالمية الثانية تحت اسم (
أجل مكافحة النفوذ الشيوعي وتنفيذ عمليات إرهابية تنسب 
إلى اليسار المتطرف فتمنح حجة لتدخلنا وتجبر الـحـكـومـات 

 األوربية لالعتماد علينا ..
وضمن هذا السياق في أعوام الستينات والسبعينات طبقنـا 
خصوصا في إيطاليا وتركيا سياسية أسميناها (استراتيجـيـة 

) أوجدت التوتر والـعـنـف Strategy of Tensionاالضطراب ـ 
من خالل العمليات السرية ودعمت أنصـار أمـريـكـا وبـررت 

 تدخل العسكر لتحجيم اليسار وقمعه ..
وكانت ذروة نجاحاتنا في تطبيق سياسة (الراية الـخـداعـة) 
في الشرق األوسط هي عملية تدمير برجي التجارة العالميـة 

 وإيجاد أسطورة (بن الدن والقاعدة) ٢٠٠١في نيويورك عام 
ثم نجاحنا الفائق في العراق بتأجيج الحرب الطائفية ونشر 
العنف واألحقاد من خالل فرضنا سياسة (اجتثاث البعث) التي 

 كانت الجتثاث الدولة العراقية نفسها ..
لهذا أقنعنا عمالءنا وحلفاءنـا بـتـبـنـي سـيـاسـة اإلقصـاء 
واالجتثاث ثم تنفيذ عمليات االغتـيـال لـلـكـوادر والـعـلـمـاء 
والقادة العسكريين والحزبيين من خالل (فرق الموت السنيـة 
والشيعية) تحت أسماء مختلفة سياسية وغيرها وأحيانا تحت 
مسمى (مقاومة االحتالل) المدعومة من قبلنا ألننا لن نـجـد 
في كل العالم أغبى وأحقد من الطائفيين في العراق لتنفـيـذ 

 مخططاتنا كما نريد ..
وبذلك تهيأت األجواء الكاملة لكي تلعب دورهـا اإلرهـابـي 
المطلوب وقد ساعدنا (حلفاءنا  األكراد) كثيـراً فـي تـنـفـيـذ 
سياستنا هذه لقاء فرضنا على (اإلرهابيـيـن) عـدم شـمـول 

 المنطقة الكردية بعملياتهم التخريبية ..
* * * * * 
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 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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نظمت األحزاب والقوى الوطنية اللبـنـانـيـة والـفـعـالـيـات 
بمـنـاسـبـة عـيـد  ٢٠٢١/٥/٩العمالية والشعبية مسيرة يوم

العمال، انطلقت من ساحة رياض الصلح مروراً بالصيفي إلى 
المرفأ، وفيما يلي كلمة الرفيق المناضل حسن بيان رئـيـس 
 حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي في المسيرة، هذا نصها:

 
أستميحكم  عذراً قبل أن أتوجه بالتحية إليكم، أن أتـوجـه 
بالتحية باسمـكـم إلـى ثـوار فـلـسـطـيـن، إلـى شـبـابـهـا 

الذين يتصدون باللحم الحـي فـي حـرم األقصـى   وشاباتها
بالقدس الشريف للصهاينة مستوطنين وقوات أمنية، ونقول 

في بيروت إحياء لـعـيـد   لهم أن هذا الحشد الذي التأم اليوم
العمال، يحتضن قضية فلسطين وينتصر النتفاضـتـهـا ضـد 
االحتالل وضد التطبيع وضد كل أشكال االستـالب الـوطـنـي 

االجتماعي. فكل التحية لـهـذا الشـعـب الصـامـد،   والقومي
العزم والتصميم على التغيير،    الصابر والمقاوم ومنه نستمد

  وما النصر إال صبر ساعة.
مـن  أيها األخوة واألخوات، أيها المناضلون الذين قـدمـتـم

 كل صوب وحدب،
نلتقي اليوم إلحياء هذه المناسبة التي هي مناسبة وطنية 

هذا الموقع المطل على مسرح جريمة العصر،   بامتياز ، وفي
فلكي نوجه رسالة واضحة لهذه المنظومة السلطـويـة، بـأن 

وبكل اطرافها، من أعـلـى الـهـرم   المسؤولية إنما تقع عليها
نستبق الـتـحـقـيـق،   إلى أدناه. ونقولها  وبأعلى الصوت أننا

ونرفض أن تصور هذه الجريمة التي أودت بحياة المئات مـن 
الضحايا وهدمت وصدعت أحياء بكاملهـا وهـجـرت عشـرات 

  األلوف من منازلهم وكأنها ناتجة عن  إهمال وظيفي.
مرفوض شعبـيـاً، ألن الـذي   إن أي توصيف من هذا النوع

حصل في الرابع من آب هو جريمة موصوفة ، هي جـريـمـة 
ارتكبت عن سابق تصور وتصميم، وهي بالـتـالـي جـريـمـة 
عمدية ألنها نتيجة فساد المنظومة وفساد الدولة العـمـيـقـة 
الذي  لم يعد يقتصر على الطبقة السياسية العلـيـا وحسـب، 
بل تغلغل في كل مفاصل مؤسسات المرفق العام من إدارية 

  وحتى وصلت إلى المؤسسة األمنية.  ومالية  وقضائية
من هنا فإن قضية تفجير المرفأ بكل تداعياتها وانعكاساتـهـا  

والـمـتـضـرريـن     الضـحـايـا    قضية وطنية لنا كمـا لـذوي    هي 
الشعب الذي نزل إلى الشوارع والميادين مطالباً بالتغـيـيـر     وكل 

وإقامة الحكم الرشيد  واستعادة الدولة لوظيفتها كدولة رعائـيـة   
  وعدالة اجتماعية.     وحمائية 

وأن نــحـيــي هــذه الــمـنــاسـبــة فــي ظــل هــذا الــواقــع 
ــي ــش ــي ــع ــم ــة     ال ــي ــا وقض ــه ــي ــي ــح ــا ن ــم ــإن ــب، ف ــع الص

الضمانات االجتماعية لهم من أجـل   وتوفير  العمال  إنصاف
حياة حرة كريمة، لم تعد قضية شريحة محددة من شـرائـح 
المجتمع اللبناني، بل باتت قضية الشرائـح الـعـظـمـى مـن 

اللبناني بعدما سحقته السلطة، وحرمته من أبسـط   الشعب
حقوقه الطبيـعـيـة فـي الـمـأكـل والـمـسـكـن والـتـعـلـيـم 

أخيراً وليس آخراً ، قامت بالتواطـؤ مـع لـوبـي   واالستشفاء،
  المصارف بالسطو على أموال المودعين.

إن هذه السلطة التي أفقرت  الشعب مـن خـالل الـنـهـب 
فـي الـوظـيـفـة   المتمادي للمال العام واعتماد الـزبـائـنـيـة

دور المؤسسات الرقابيـة، وراكـمـت الـديـن الـعـام،   عطلت
فسادها إلى تـحـويـل نـافـذة بـيـروت الـبـحـريـة إلـى   أدى

لكن لن نقف على أطاللها باكين. ألن هذه السلـطـة  انقاض.
ولـم   التي لم تفرج عن قانون استقاللية السلطة القضائيـة

تصدر تشكيالتها لحسابـات فـئـويـة، هـي سـلـطـة يـجـب 
وهذا المحاسبة ال   محاسبتها بالسياسية أوالً وبالقضاء ثانياً.

تستقيم إال بإسقاطها السياسي بعد اإلسقاط األخالقي الـذي 
  يعتبر من أهم إنجازات انتفاضة تشرين.

السـلـطـويـة   في هذه المناسبة، نقول أن هذه المنظومة
عاجزة عن تحقيق اإلصالح السياسي واالقتصادي ألن فـاقـد 

ولهذا نقول أن المدخل الطبيعي لتحقـيـق   الشيء ال يعطيه. 
أسـس   اإلصالح الجدي هو إعادة تشكيـل السـلـطـة عـلـى

وعلى أساس قانون انتخابي وطنـي وعـادل. وحـتـى   وطنية
تمارس مهامها بتطبيق أحكام المساءلة والمحاسبة لناهـبـي 

،واالسراع بالتحقيـق   المال العام، واسترداد األموال المنهوبة
الجنائي، وإجراء إصالح مالي وفق نظام ضريبـي تصـاعـدي، 
والحد مـن االعـتـمـاد عـلـى االقـتـصـاد الـريـعـي وإعـادة 

االقتصاد الوطني المنتج، واتخاذ اإلجراءات الرادعة لوقف   بناء
التهريب والتهرب الضريبي، وإخراج لبنان من ابتزاز مـعـادلـة 

  العتمة أو استمرار الصفقات المشبوهة في ملف الكهرباء.
في هذه المناسبة نقول أن لبنـان بـلـد مـنـهـوب ونـاهـبـوه  
معروفون باألسماء والصفات والمواقع، والشعب عندما انتـفـض،  

أن يسترد حقوقه السياسية واالجتمـاعـيـة.     فإنما  انتفض ألجل 
وانتفض ألجل عيش كريم ولـيـس ألجـل كـرتـونـة إعـاشـة.  

  وانتفض ألجل أن يعيد الحركة النقابية إلى حاضنتها الوطنية. 
إن الشعب انتفض ألجل هيكلة االقتصاد الـوطـنـي وفـق 
متطلبات اإلنماء الوطني وليس ألجل االلتجاء إلـى صـنـدوق 
النقد الدولي. فال قوية، لشروط هـذا الصـنـدوق ونـقـولـهـا 

  بصوت عالٍ ،"تجوع الحرة وال تأكل بثدييها".
إننا نرفض إعادة تعويم المنظومة السلطوية بمبادرة مـن 
هنا أو من هناك. ونرفض التشاطر على الشعب، ومن يراهن 

وعـلـيـه  على تعبه، فليعرف انه لم يعد لديه  مـا يـخـسـره.
فلنعمل ألجل تحالف وطني عريـض السـتـعـادة مشـهـديـة 
االنتفاضة في أشهرها األولى ألجل  تعديل موازيـن الـقـوى 

وديموقراطية تعبيراته السـلـمـيـة فـي   بقوة ضغط الشارع
مواجهة العنف السلطوي وفـرض الـتـغـيـيـر بـقـوة اإلرادة 

  الوطنية ومشروعيتها الشعبية .
تحية للعمال في عيدهم وتحية للقوى الشبابية في حراكـهـا،  
وتحية ألرواح الضحايا الذي سقـط وضـحـيـة فسـاد السـطـلـة  
وتآمرها على هذا الشعب، ودمهم برقبتها وعليها أن تـتـحـمـل  

  والسياسية وما يترتب على ذلك من نتائج.    المسؤولية الجنائية 
عشتم وعاشت الطبقة العاملة في لبنان والوطن الـعـربـي 
والعالم وعاشت االنتفاضة الشعبية وإلى موعد في الساحـات 

  والميادين.
٢٠٢١/٥/٩ 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
غريب هو واقع النظام الطائفي السياسي في لبنان، ال بل 

 هو نظام مريب. 
 نظام ال مثيل له في العالم؟!

فعالً هو كذلك، فهو ال يتعالى فوق القواعد والشرائع التي 
تنظِّم عالقة الحاكم بالمحكوم فحسب، بل هو أيضاً يتعالى 
فوق مفاهيم العالقات الدولية، ويعمل على استنزافها 
وابتزازها من أجل مصالح أحزابه المشاركة في الحكم، بحيث 

 يستقوي كل منها بعالقاته مع هذا الطرف الخارجي أو ذاك.
فإذا كانت مقاييس نجاح نظام، أو فشله في القيام 
بواجباته تجاه شعبه، تستند إلى أحكام ذلك الشعب، فقد 
سقط فعالً في مناظير الشعب اللبناني، وصدرت شهادة 

تشرين األول من  ١٧وفاته، وشهادة األمر بدفنه بتاريخ 
 .٢٠١٩العام 

وإذا كانت مقاييس نجاحه أو فشله بالقيام بوظيفته، 
يستند من جهة أخرى إلى معايير المجتمعات الدولية ذات 
الطابع اإلنساني، فقد سقط فعالً في مناظير تلك 
المجتمعات، وصدرت شهادة وفاته، وشهادة األمر بدفنه بعد 

، بعد انفجار مرفأ ٢٠٢٠تاريخ الرابع من آب من العام 
بيروت، وما تركه من أسباب قاطعة الداللة تجيز إصدار 
شهادة وفاته وشهادة دفنه. وفي حينها طار الرئيس 
الفرنسي إلى لبنان، يدفعه الغيض الدولي، حامالً مبادرة 
إنقاذ لما آلت إليه أزمة النظام في لبنان. فغضبت أحزاب 
السلطة لغضبه، ولبت دعوته لالستماع إلى اإلمالءات التي 
حملها، وصفقوا لها، وخيل للرئيس الفرنسي، أنه أصبح 
المنقذ األساسي للبنان واللبنانيين، وأعطى لتلك األحزاب 

 فرصة أسابيع محدودة لتنفيذ بنود تلك المبادرة.
نتيجة كل ذلك، ونتيجة التوافق الالفت بين أهداف ثورة 

تشرين األول، وأهداف المبادرة الفرنسية، الذ اللبنانيون  ١٧
 إلى فسحة من الراحة، بانتظار مفاعيل الحدث اإلنقاذي.

وإنه بدالً من فسحة من الراحة التي انتظر منها اللبنانيون 
أخباراً سارة إلنقاذهم من األزمة الخانقة، راح القلق يتعمق 
كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه، خاصة بعد اعتذار 
السفير مصطفى أديب، بعد تكليفه لتنفيذ أهداف المبادرة 
الفرنسية المعلنة، عن تشكيل الحكومة بسبب المطبات 
والعراقيل التي نصبتها له أحزاب السلطة في لبنان. تلك 
التي بسببها دب الضعف في جسد المبادرة الفرنسية، والتي 
أخذت تتعرى شيئاً فشيئاً من زخمها األول، وخاصة بعد 
تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الذي واجهته عراقيل 
أشد إيالماً، وشروطاً لم تكن تتوقعها المبادرة الفرنسية. 
ومن ثم غرقت في بحور الشروط والشروط المضادة التي 
تبادلت أحزاب السلطة في إطالق البعض منها في وجه 
البعض اآلخر. وبدالً من اختصار الوقت وإعالن عدم جدية 
أحزاب السلطة في إنجاح المبادرة، واتخاذ إجراءات دولية 

حازمة في دعمها، فقد غرقت المبادرة الفرنسية في متاهات 
االبتزاز والمساومات اللبنانية والخارجية. وكلما كان الرئيس 
ماكرون يوجه بتقديم تنازل لمصلحة حزب ما، كانت أحزاب 
السلطة تطلب تنازالً آخر. وبمثل ذلك المشهد، وبدالً من أن 
يكون الرئيس الفرنسي حكماً دولياً، تحول إلى ما يشبه 
العباً من الالعبين اللبنانيين من أحزاب السلطة. ففقدت 

 المبادرة حياديتها وزخمها.
والحال على هذا المنوال أخذ يتأكد أن المبادرة التي جاءت 
لإلنقاذ، أصبحت بحاجة إلى مبادرة لمن ينقذها. وتحول 
الوضع المأزوم في لبنان إلى وضع مأزوم في فرنسا. وهذا 
ما يطرح التساؤل: ولماذا حصل ذلك، خاصة تمرد بعض 

 أقطاب السلطة ضد تطبيق المبادرة الفرنسية؟
بداية يمكننا القول إن لبنان ما كان ليصل إلى أزمة 
شبيهة باألزمة التي يمر بها، لو لم يتعلق األمر بتقديم 
مصالح الطبقة الحاكمة على مصالح الشرائح األكثر اتساعاً 
من اللبنانيين. والذي يعني رفض الطبقة الحاكمة تطبيق 
القوانين والشرائع التي تحدد مهمتها بتوفير أفضل شروط 

 وعوامل الحياة الكريمة للمواطنين.
وثانياً، ما كانت المبادرة الفرنسية لتغرق في أزمة لو لم 
يتعلق األمر بتقديم مصالح الرأسماليين في فرنسا والعالم 
على مصالح الشعوب. أي بمعنى إصرار فرنسا ومن يدعمها 
بمبادرتها اإلنقاذية من أجل حماية اللبنانيين، بوسائل 
إنسانية مبدئية، إلى الرجوع الستخدام وسائل المساومات 
السياسية من أجل حماية الطبقات الرأسمالية الدولية. ولهذا 
السبب الباطن وضعت المبادرة الفرنسية نصب أعينها كسب 
أصدقاء لمصالحها أكثر مما هو كسب للمبادئ اإلنسانية، 
وهؤالء األصدقاء ال يمكن أن يوجدوا خارج منظومة أقطاب 

 الطبقة الحاكمة في لبنان.
نجد، من تلك الوقائع، التي ترقى إلى مصاف الحقائق، هو 
أن تضافر مصالح الطبقات الحاكمة، على مستوى لبنان 
والعالم، هو المنهج المحرك للمبادرة الفرنسية. وإن 
االستجابة األولية لها من أحزاب الطبقة الحاكمة في لبنان، 
على الرغم من فجاجة األسلوب الذي اعتمده الرئيس 
الفرنسي بالترويج لمبادرته، إنما تصب بقيم التجارة والمال، 
وليس بالقيم اإلنسانية التي تحثُّ على االنتصار للشعوب 
المظلومة والتي صودرت حقوقها لمصالح المنهج الرأسمالي 

 االستعماري.
وأما اآلن فتبشرنا األخبار بأن وزير خارجية فرنسا قادم على 
حصان محمل بقرارات من تهديد أحزاب السلطة في لبنان، 
وعنوان الحمولة مبدأ (إذا أردت أن توجع الرأسماليين وتجار 
السياسة، فاضربهم على جيوبهم). ولذلك، ربما جاء بالئحة 
من عشرات األسماء المدرجة على لوائح العقوبات، وهو 
يتوخى أن يرغمهم، بتبليغهم بأسماء المشمولين بالعقوبات، 
على القبول بتشكيل حكومة ربما تبدأ بالخطوة األولى من 
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األلف ميل لحل نعرف كيف يبدأ، ولكننا ال ندري أين سيصل. 
وهذا التشكيك نابع من أن ربما صفقة ما سيتم عقدها بين 
رأسماليي لبنان ورأسماليي الخارج. ولن تطمئن قلوب 
اللبنانيين سوى بوضع الحلول على قواعد (نصرة الشعوب 
المغلوبة على أمرها من أحزابها الحاكمة في الداخل، ومناهج 

 أنظمة الرأسمالية الدولية واإلقليمية في الخارج).
وبانتظار إنقاذ المبادرة الفرنسية، التي وضعت أصالً لما 
يزعمون بأنه إنقاذ لبنان، والتي أصبحت بحاجة إلى إنقاذ، ال 

يمكن الركون إلى نوايا األحزاب الحاكمة في لبنان، وأهداف 
ضمان مصالح الدول الخارجية، سوى ببقاء سالح الرفض 
الشعبي اللبناني على أهبة االستعداد، لكل ما يتعارض مع 
مصالحه، والتي يأتي على رأسها تغيير بنية النظام الطائفي 
السياسي المهترئ. تلك البنية القائمة على الفساد أوالً، 
وااللتحاق بالخارج ثانياً بأسلوب من التبعية والعبودية لم 

 يعرف التاريخ مثيالً له.
* * * * 

    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
تميزت الفترة التي بدأ فيها لبنان يمر بأزمته الـحـادة فـي 
السنوات األخيرة، والمتراكمة معظم أسبابهـا عـبـر عـقـود، 
باعتماد مناهج وخططاً اقتصادية إجرائية ثبت فشـلـهـا، إذ 
بدل أن تؤدي الغاية المطلوبة منها استناداً إلى الـتـقـديـرات 
المعلنة من الحكومة فإنها أضافت أعـبـاء جـديـدة وعـقّـدت 
األزمة. اعتمدت الحكومة خطّة دعم بعض القطاعات والسلع 
والخدمات تبين الحقاً أن فئة محدودة من االنتهازيين ومـمـن 
يتقنون فنون الممارسات المافياوية استـغـلّـت الـخـلـل فـي 
التطبيق، واسـتـفـادت مـن الـدعـم دون مـعـظـم الـنـاس 
المستهدفين بالخطّة، حيث تفشت ظاهرة تـهـريـب الـمـواد 
المدعومة إلى الخارج أو اإلتجار بها في الـداخـل عـلـى أنـهـا 

مدعومة. كما أن محاوالت مصـرف لـبـنـان         بضائع ومواد غير
في بداية انهيار سعر صرف العملة الوطنية بضخ الدوالر في 
السوق أدى إلى تهريب الدوالرات إلى الخارج، وارتفاع وتـيـرة 
التأثير السلبي على العملة الوطنية بانخفاض قيمة الـودائـع 
بالعمالت الصعبة. أن السبب الرئيسي ال يكمن في الـخـطّـة 
بحد ذاتها وإنما لالهتراء في النـظـام السـيـاسـي وتـفـشـي 
الفساد في مفاصله، والالّوطنية التي يتميز بـهـا عـدد مـن 
المتنفّذين الذين ال يظلمون إذا ما أطلق عليهم تسمية تجـار 
الحروب واألزمات، وأعداء الشعب والوطن، وهم بذلك خـونـة 

    ....بكلّ ما للكلمة من معنى ببعديها الوطني واألخالقي
يتم حالياً التداول بخطة جديدة : البطاقة التمويلية لـدعـم 
األسر األكثر عوزاً وذلك لتجاوز ما قد ينتج من رفع الدعم عن 
بعض السلع األساسية من تأثيرات يصعب التكهن بنتائجـهـا 
السلبية على االنتظام االجتماعي العام والمهتز بدون هز. إنّ 
هذه الخطّة سوف تؤول كسابقاتها إلى الفشل ألن الـمـافـيـا 
نفسها التي استغلّت الخطط القديمة ذات العالقـة بـالـدعـم 
سوف تستغلّ الخطّة الجديدة لتحقيق مزيد من المكتـسـبـات 

     . . . .غير القانونية والتالعب بحقوق الناس واالقتصاد الوطني
أمام معضلة فشل الخطط السابقة واحتمال فشل الالّحقة 
يمكن اعتماد طريقة جديدة للتعامل مـع األزمـة وتـخـفـيـف 
األعباء المعيشية عن كاهل شرائح واسعـة مسـتـحـقّـة مـن 
الشعب، كما يصعب التالعب بها، ويحقّق تغييراً ملموساً فـي 
الحركة االقتصادية وتداوالت السوق، ويخفف الخوف المطبق 
على كلّ مواطن شاءت األقدار أنه بات ال يستطيع مـواجـهـة 
أزمة بحجم تلك التي يمر بها لبنان األن. الخطة المـطـروحـة 

 هي السير بتطبيق الراتب التقاعدي لكل مواطن بـلـغ سـن
كما هو معمول به في بلدان العالم المتحضــرة، وذات  ٦٤الـ

األنظمة الساهرة على األمن الحياتي لمواطنـيـهـا. إن ذلـك 
يحتاج إلى قانون يصدر عـن مـجـلـس الـنـواب ومـراسـيـم 

إنّ الـمـزارعـيـن         تطبيقية وإجراءات إدارية الزمة لتطبـيـقـه.
والعمال والمهنيين وغيرهم خارج الوظيفة العامة والخـاصــة 
المتعارف عليها يقدمون الكثير للبالد في مـرحـلـة قـوتـهـم 
ونشاطهم ويدفعـون الضـرائـب شـأنـهـم فـي ذلـك شـأن 
الموظّفين في القطاعين العام والخاص. إنّ اعتـمـاد الـراتـب 
التقاعدي لمن بلغ سن الشيخوخة يزيل خوف المـواطـن مـن 
اآلتي في مرحلة الكبر، ويخفّف من اعـتـمـاد وسـائـل غـيـر 

    ....مشروعة لتأمينها في بعض األحيان
وفي ظلّ الواقع المالي واالقتصادي المستجد فـي لـبـنـان 
الذي انتهى دوره الذي كان سائداً في الربع الثالث من الـقـرن 
الماضي، وتطبيقاً لضمان الشيخوخة يمكـن تـحـديـد راتـب 
تقاعدي لكل من بلغ ذلك السن يعادل ضعفي الـحـد األدنـى 

بدل ضمان  ١٠/١٠٠ليرة يحسم منه  ١٣٥٠٠٠٠لألجور أي 
ليرة مع االحتفاظ بحق االستفادة  ١٢١٥٠٠٠صحي فيصبح 

وبدل أدوية ومعاينات أطبـاء  ٩٠/١٠٠من االستشفاء بنسبة 
. ينشـأ صـنـدوق خـاص ٧٥/١٠٠ومختبرات وغيرها بنسبة 

للشيخوخة تحول إليه األموال المرصودة في الميزانية العامة 
وتحول النسبة الخـاصــة بـالضـمـان الصـحـي إلـى حسـاب 
الصندوق الوطني لـلـضـمـان االجـتـمـاعـي. ويـطـلـب مـن 
المواطنين المستحقين إبراز صورة هوية مصدقة أو/و إخراج 
قيد حديث وإفادات تشير إلى عدم حصول المستفيد على أي 
راتب تقاعدي من أي جهة أخرى. يمنـح الـمـواطـن بـطـاقـة 
ائتمانية مشفّرة يتم تنزيل راتبه لشهري فيها بشـكـل آلـي 
مما يمنع كل عمليات التالعب الممكنة في الخطـط األخـرى 
مثل ما ترافق مع خطّة دعم الـمـواد، وتـخـصـيـص مـبـلـغ 

ليرة للبعض، ولم يعرف كيف طـبـقـت وال كـيـف  ٤٠٠٠٠٠
    ....انتهت، وما يتم التداول به حالياً حول البطاقة التمويلية

أن مشروع ضمان الشيخوخة المشار إليه أعاله ال يتعـارض 
مع متابعة الملفـات األخـرى مـثـل إيـجـاد مـخـرج لـألزمـة 

وخطط اإلصالح االقتصادي والمالـي،         الحكومية المستعصية،
والتدقيق الجنائي، واستعادة األمـوال الـمـهـربـة لـلـخـارج، 
والفلتان على المرافئ والمعابر الشرعية وغـيـر الشـرعـيـة، 

  ....والتحقيق في جريمة انفجار المرفأ وغيرها
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
تطالعنا يومياً على مواقع التواصل االجتماعي كمية كبيرة 
من التعليقات غير العلمية الصادرة في معظمها عن "جهابذة 
"من الجهالء غير المتخصصين، تحذِّر الناس وتخوفـهـم مـن 
تلقي اللقاحات المضادة لوباء الكورونا استناداً إلى تخميـنـات 
اغلبها افتراضية، تعج بها ماليين من المواقع فـي الـعـالـم، 
بعضها صادر عن خلفيات غير بريئة، والقسم األعظم منهـا، 
أسبابه تجارية، تعيدنا مجدداً إلى أيام الحروب الباردة الـتـي 

تعتمد اليوم، صراع الدول المنتجة للقاحات، وإبراز أفضـلـيـة  
هذا اللقاح عن اآلخر، غير ان األخطر من هذا وذاك، أولـئـك 
البسطاء الذين يتأثرون باإلشاعة والخبر المطبوع عـلـى أيـة 
وسيلة إعالمية، دون تمحيص او تدبر وتفكيـر، هـؤالء هـم 
الذين يساهمون في الحاق األذى المادي والصحـي بـالـنـاس 
والبلد وما يحيط بهم من بشر وحجر، عن حسن نيـة إن لـم 
نقل اكثر من ذلك ولألسف. ان مكمن الخطـر فـيـمـا تـقـدم 

 يتجسد في اثنتين على األقل من ردود الفعل  المؤذية .
امتناع الناس عن اخذ اللقاح آخذين بما يسمعونـه مـن -١ 

إشاعات، واستنكاف العديد ممن تسجلوا ألخـذ الـلـقـاح عـن 
القيام بذلك ،وهذا ما تثبته وزارة الصحة الـلـبـنـانـيـة عـلـى 
سبيل المثال عندما تناشد اللبنانيين إلى تسجيل أسمـاءهـم 
وتشير إلى  عدم حضور اآلخرين ممن تسجـلـوا فـي نـفـس 
الوقت، وهذا ال يساعد على مواجهة فـاعـلـة لـلـوبـاء وإنـمـا 

 سيجعله يستفحل ويتمادى. 
الهلع الرابض على معنويات كل من تلقى الـلـقـاح مـن -٢

الناس وهم يتابعون يومـيـاً مـا يصـدر مـن إشـاعـات عـن 
مضاعفات خطيرة لهذا اللقاح وذاك وكأن طابوراً خامسـاً قـد 
أُنشيئ ليلعب بأعصابهم ويعمل على تدميرها تدريجياً عـن 

 سابق تصور وتصميم.
اما على الضفة األخرى من األزمة، فثمة حالُّ من الـجـهـل 
تتفشى وال تقيم اعتباراً وشعوراً بخطر الوباء ،ولم تزل علـى 
قناعة انه مؤامرة وال صحة لوجوده وبالتالي ال حاجة للتلقيـح 
وال للبس الكمامة أو خصوصيات التباعد االجتماعي الـمـلـزِم 
للجميع، وتراهم يسرحون ويتجولون وتصادفـهـم فـي كـل 
مكان، فال يراعون وجود غيرهم في األماكن العامة وال فـي 
وسائل النقل وال في األسواق التجاريـة، مسـتـخـفـيـن بـمـا 
يحصل من تدابير وغير مبالين من ارتدادات سـلـوكـيـاتـهـم 

 على البشر. 
فهل يجوز أن نعيش تحت رحمة جاهل ومغرِض ومحـدود، 
وقد سبقتنا دولُ بإجراءات زاجرة، وضعـت قـوانـيـن طـارئـة 
واستحدثت عقوبات لكل من يخل باألمن الصحي الـوطـنـي، 
ونحن لم نزل عاجزين عن مواجهة األزمة التي تتفاعـل، وال 

تخرج القرارات إلى حيز التطبيق الفعلي المطلوب، واهـمـهـا 
 Îًًـدد مـع مـراعـاة األوضـاع االجـتـمـاعـيـةد ثم الـتـشـالتشد

 والمعيشية الصعبة التي نعيشها. 
ان التسامح لم يعد له مكان أمام حماية البريء من تفـلُـت 
الجاهل، وعلى األجهزة األمنية التحرك، بمـوازاة الـتـغـطـيـة 
اإلعالمية في  مواجهة الوباء، لسبب قد يكون وحـيـداً أوحـداً 
في نهاية المطاف، وهو أننا كلبنانـيـيـن ومـقـيـمـيـن عـلـى 
األراضي اللبنانية، موجودون على مركبٍ واحد، ال مركـبـيـن، 
وأي عطْبٍ فيه مهما كان حجمه سيجعلنا جميعاً تحت الخطر، 
وسيذهب الصالح بجريرة المستهتر والال مبالي بـمـا يـجـري 
حواليه، لذلك فانه ال بد من التأكيد على المسلّمـات الـثـالث 

 التالية : 
ان العلم قد حسم أمره في مـواجـهـة وبـاء الـكـورونـا -١

وخلص إلى لقاحات عدة باتت معتمدة ومستخدمة من قـبـل  
مئات الماليين من البشر، واألبحاث في تطـور مسـتـمـر وال 

 يمكن للعلم ان يتراجع إلى الوراء، 
ان توفير اللقاح لـلـشـعـب الـلـبـنـانـي لـيـس بـاألمـر -٢

المستعصب أو غير الممكن وكميات اللقاحات تتوالى والوزارة 
 Covax.moph.gov.lbتناشد الناس للتسجيل على منصة ال

 كما تناشد المتخلفين عن اخذ اللقاح، العودة عن قرارهم، 
ان مواجهة وباًء قاتالً كالكورونا هو كالـحـرب مـع عـدو -٣

يعمل على الفتك بالمواطنين والمقيمين، وبالتالي فـإن كـل 
إشاعة تخدم هذا  العدو (الوبائي )هي خيانة موصوفة ويجب 

 التعامل مع مروجيها على هذه المقاييس .
إن اللقاح هو حاجة تفرضها الضرورة وليس بالـتـرف الـذي 
يدعى للعزيمة على مائدته، فالعلم سينتصر عـل الـمـرض، 
وللعلم قوانين هي بمثابة "الديكتاتورية" التي تفرض عـلـى 
البشرية االنصياع لها، بالرضا ال بالقهـر واإللـزام، ولـتـعـش 
دكتاتورية العلم  ولتحيا إلى األبـد، ألنـهـا الـديـكـتـاتـوريـة 

 الجميلة الوحيدة المقبولة من البشرية جمعاء .
 

٣/٥/٢٠٢١  
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فيما يلي مقتطفات من لقاء المهنـدس عـادل خـلـف اهللا، 
الناطق الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكي، والـقـيـادي 
بقوى الحرية والتغيير، لصحيفة أخبار اليوم، بتـاريـخ الـيـوم 

نعيد نشره تأكيداً لموقف الحزب مـن  ٢٠٢٠نوفمبر  ١األحد 
 قضية التطبيع ورفضه المطلق لها:

التطبيع مصطلح مـلـتـبـس، يـجـري تـداولـه دون إدراك 
 لمخاطره وعدم دقته

العدو الصهيوني ليس بالكيان (الطبـيـعـي) حـتـى تـكـون 
هنالك (طبيعية) في إقامة أي شكل من العالقات معـه. هـو 
كيان مصنوع ومختلق، هو كيان محتل، توسعي، وعـدوانـي، 
وهو أسوأ أنموذج للدولة الدينية والفصل العنصري مصطلح 
التطبيع يكشف زيف وعدم مصداقية من ينادون بالعلمانـيـة 
والديمقراطية والثورية، ويدعون فـي ذات الـوقـت إلقـامـة 
عالقات مع العدو الصهيوني قـبـل أن يـكـون (الـتـطـبـيـع) 
واستخدامه بين مزدوجتين، خيانة للقضية اإلنسـانـيـة فـي 
فلسطين، هو تراجع وخيانة للقضية الوطـنـيـة السـودانـيـة 
(فلسطين) قضية سودانية في المقام األول، قضية شـديـدة 
االرتباط بأمن واستقرار السودان وبوحدته، شعباً وأرضاً، كما 
هي شديدة االرتباط باستقالله في توظيف ثرواته ومـوارده 

 (الهائلة).
العدو الصهيوني هو رأس الحربة في مخطط التـقـسـيـم،  

وزعزعة أمن اإلقليم، والبحر األحمر، والمياه، وقيامـه بـذلـك 
وحفاظه على أمنه وتفوقه، مرتبط بإضعاف محيطه (العربي 

 األفريقي) وعمقه بزعزعته وعدم استقراره،
توصيـة بـن غـوريـون لـمـسـئـولـي األجـهـزة األمـنـيـة 
واالستخبارية بأن يعـمـقـوا عـالقـات (خـاصـة) مـع الـقـادة 
األفارقة، والقادة المتمردين عليهم، وخاتمة هذه الـتـوصـيـة 
(ليس حباً في سواد لون بشرتهم وعيونهم؛ وإنما لنسـيـطـر 

 على ثرواتهم ومواردهم)
(التطبيع) خيانة لقيم الوطنية السودانية والـمـوقـف مـن 
الحرية، وتخلي عن صـيـرورة الـنـضـال الـتـحـرري لشـعـب 
السودان، وإسناد لعدو محتل، قائم على الفصل الـعـنـصـري 

والتطرف الديني، وتزوير التـاريـخ، وضـلـوع فـي مـخـطـط 
تصفية القضية الفلسطينية، على أنغام صفقة القرن، الـتـي 

 تجاوزت كل قوانين الشرعية الدولية
فلسطين بلد محتل، والعدو الصهيوني قوة احتالل، غـض 
النظر عن األمر الواقع، ولقد صنفت األمم الـمـتـحـدة، قـبـل 

 بروز الهيمنة األمريكية، كحركة عنصرية
كيف نبحث عن منافع مادية على حساب القيم والـتـاريـخ  

واإلنسانية، ومن لدن حكومة انتقالية جاءت محمـولـة عـلـى 
أكتاف أعظم انتفاضة وأغلى التضحيات، وشعارها المجلـجـل 

 حرية سالم وعدالة، أوالً
المواقف التاريخية والنضالية ال يصنعها أو يدافع عنـهـا إال 
من يقدمون المصالـح الـعـلـيـا الـتـي تسـمـو فـوق (األنـا) 

 وهواجسها وطموحاتها ومصالحها الذاتية
حزب البعث العربي االشتراكي متمسك بالءات الخرطوم ال 
صلح، ال اعتراف بالكيان الصهيوني، ال تـفـاوض أو مسـاس 

 بالحقوق الفلسطينية.
المتغيرات لم تغير طبيعة العدو الصهيوني، وكونه حـركـة 
عنصرية عقائدية، تؤمن بأرض الميعاد وهيكـل سـلـيـمـان، 
وهو تطرف أيديولوجي يتنكـرون لـه، أو يـتـغـابـون عـنـه، 
ويتهمون المقاومين لالستسالم والتركـيـع والـمـتـمـسـكـون 
بالحقوق وقيم الحرية والنضال التحرري، بأنهم يـنـطـلـقـون 
من مواقف أيدولوجية، ليتستروا على أيدولوجية االستـسـالم 

 والخنوع التي يعبرون عنها.
موقف حزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي مـن الـقـضـيـة 
الفلسطينية، ومن الصهيونية مـوقـف مـبـدئـي وتـاريـخـي، 
وارتبط ذلك بتأسيس البعث وتطوع قادته التأسيسيين فـي 
الدفاع عن فلسطين تحت عنوان (نصرة فـلـسـطـيـن) مـنـذ 

 األربعينيات
حزب البعث العربي االشتراكي، متمسك بالءات الخـرطـوم 
الثالث، وأنه داعم للنضال الفلسطيني على طريق التحـريـر، 
وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل األرض الفلسـطـيـنـيـة 

 وعاصمتها القدس.
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 حاتم عبد المنعم عبد الهادي
إثر نـوبـة  ٤/٥/٢٠٢١مساء الثالثاء توفي في جمهورية مصر العربية  

قلبية. انتسب الفقيد لحزب البعث العربي االشتراكي فـي ثـمـانـيـنـيـات 
القرن الماضي، وكان مناضالً صلباً في مقارعة نـظـام جـعـفـر نـمـيـري 
الدكتاتوري، وفي التبشير بفكر حزب البعث العربي االشتراكـي حـركـيـاً 
وتمثالً، وكان أحد المناضلين األربعة الذين قدموا للمحاكمة في القضيـة 
الشهيرة ب(وكر الفتيحاب)، مع المناضلين، الراحل بشير حـمـاد (عـلـيـه 
الرحمة)، والجيلي عبد الكريم، والدكتور عثمان الشـيـخ، أمـد اهللا فـي 
عمرهما. لقد حول إيمان المناضلين وااللتفاف الشـعـبـي الـواسـع حـول 
جلسات المحاكمة، وإعالن اتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين فـي 
العديد من األقطار العربية االنضمام إلى هيئة الدفاع، إضافة إلـى عـدد 

من المفكرين التقدميين والمستنيرين من أمثال د. محمد أحمد خلف اهللا، والدكتور محمد عمارة، وحنكة هـيـئـة الـدفـاع، إلـى 
(محاكمة للنظام الدكتاتوري)، مما دفع النظام إلى استعجال جلسة النطق بالحكم، قبل استكمـال وقـائـع الـجـلـسـات، الـتـي 
أصدرت أغرب حكم (السجن خمس سنوات والجلد والغرامة)، في تهم (الكفر والردة ومحاكمـة فـكـر حـزب الـبـعـث الـعـربـي 

 االشتراكي). 
 ولقد تزامنت هذه المحاكمة مع محاكمة الراحلين األب فيليب عباس غبوش، واألستاذ المهندس محمود محمد طه. 

وتعرض الراحل، ورفاقه، ألبشع صنوف التعذيب، والذي ظهر بعضه على أجسادهم أمام المحكمة، التي الذت بصمت القبـور  
 أمام االنتهاكات الجسيمة الموثقة على األجساد الشامخة.

وكان الفقيد الراحل  قائداً فاعالً نشطاً في منطقة أم درمان، عمل الراحل في الشؤون الهندسية قـطـاع الصـرف الصـحـي،  
وانتقل في تسعينيات القرن الماضي  إلى اإلمارات العربية، ثم  عاد للسودان وسافر إلى جمهورية مصر العربية وبقي بها حتى 

 وافته المنية. 
أحر التعازي ألشقائه محمد، وهود، وإيهاب،  وشقيقته صباح، ووالدته فاطمة، وابنه عبد المنعم، ولرفاقه، وأصدقائه، في هذا 

 المصاب الجلل. 
 تغمده اهللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وألهمنا اهللا وأسرته الصبر وحسن العزاء.

 ( وبشّرِ الصّابِرِين الَّذين إِذَا أَصابتهم مّصيبةٌ قَالُواْ إِنّا للّه وإِنّا إِلَيه راجِعونَ )
    حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي 

.*�!�f9� .�� �� e G�� بX�� د�ن���� !�? 
  ?��د

� ����ديG2 } (#,� �G2 }��P س�(�#,� ;��(#,� . (� 



  ٢٠٢١أيــار   /طليعة لبنان الواحد 

 

صدر عن قيادة قطر اليمن المؤقتة لحزب البعث العربي صدر عن قيادة قطر اليمن المؤقتة لحزب البعث العربي صدر عن قيادة قطر اليمن المؤقتة لحزب البعث العربي صدر عن قيادة قطر اليمن المؤقتة لحزب البعث العربي 
االشتراكي القومي بياناً حول األوضاع الراهنة في اليمن هذا االشتراكي القومي بياناً حول األوضاع الراهنة في اليمن هذا االشتراكي القومي بياناً حول األوضاع الراهنة في اليمن هذا االشتراكي القومي بياناً حول األوضاع الراهنة في اليمن هذا 

    نصه:نصه:نصه:نصه:
يا أبناء شعبنا الشرفاء، أيها اليمـنـيـون األحـرار فـي كـل 

 .مكان
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

 .أيتها الرفيقات أيها الرفاق
تابعت قيادة حزب البعث العربي االشتراكي القومي وتتابع 
التداعيات المتسارعة للوضع العام على المستـوى الـوطـنـي 
وما يصاحب ذلك وما يتصل به من مخطط يجري األعداد لـه 
على قدم وساق إقليمياً ودولياً بالتنسيق مـع الـمـلـيـشـيـات 
االنقالبية ومع نظام الماللي الفـارسـي الصـفـوي فـي قـم 
وطهران وفق سيناريوهات ظاهرها إيقاف الحرب وبـاطـنـهـا 
قائم على تمزيق وتجزئته الوطن إلى كانتونات قائمة عـلـى 
أسس طائفية ومناطقية ومذهبية ومبنية على أسـاس شـد 
األطراف ثم بترها وإبقاء البلد برمته فـي دائـرة الـتـبـعـيـة 

 .والتخلف
كما إن هذه السيناريوهات تؤسس لـجـوالت قـادمـة مـن 
الصراعات المسلحة عبر منح دور مستقبلـي لـلـتـنـظـيـمـات 
الميليشياوية المسلحة ومنحها غطاًء قانونياً والتحالف مـعـهـا 

 .لتخوض حروب بالوكالة على قاعدة حرب تلد أخرى
كما وقفت القيادة على مجمل األوضـاع الـعـامـة ووقـفـت 
بمسؤولية تجاه التداعيات و االختالالت العديدة على مستـوى 
الساحة الوطنية، ومنها األوضاع المعيشيـة الـحـرجـة الـتـي 
يعيشها ويرزح تحت وطأتها السواد األعظم من أبناء شعبـنـا 
المغلوب على امره، وفي نفس السياق تم االطالع على آخـر 
التطورات الميدانية والعسكرية في الجبـهـات، كـمـا وقـفـت 
القيادة أمام التصعيد العـسـكـري والـحـمـالت الـعـسـكـريـة 
الهستيرية البربرية التي يشنها الغزاة الصفويين الجدد وفـي 
تصعيد غير مسبوق على مأرب مدينة السالم ورمز الـثـبـات 
والصمود، مدينة الفداء والتحدي وقلعة الجمهورية وحارسـهـا 
األمين، ويوازي ذلك قصف األحياء المدينة باألسلحة الثقيـلـة 

 .والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع
كما تم استقراء الخطاب العروبي الـتـاريـخـي والـمـسـؤول 
لمحافظ محافظة مـأرب القائد العروبي اللواء سـلـطـان بـن 
علي العراده وما تضمنه الخطاب من دعوة للتعبئـة الـعـامـة 
على مستوى الوطن ودعم الـجـيـش الـوطـنـي لـلـتـصـدي 

 .للميليشيات وهزيمة المد الفارسي في اليمن
والقيادة اذا تهنئ شعبنا بالخواتم المباركـة وقـدوم عـيـد 
الفطر المبارك، وتوجه التحية والتهاني الـقـلـبـيـة الصـادقـة 
وعظيم التقدير لعمال الجمهورية بمناسبة حلول عيد العمال 
العالمي وتقدر األوضاع الصعبة والمعاناة الـتـي يـتـكـبـدهـا 
العمال نتيجة االنقالب، والتي أضاعت حـقـوقـهـم وصـادرت 

رواتبهم، وبناء على ما تقدم وغيره فان الحزب يؤكد على مـا 
 :يلي

أوالً: الترحيب الكامل إليقاف الحرب ورفع المعاناة الناتـجـة 
عنها وفق األجماع الوطني وقرارات الجامعة العربية وقرارات 

، ٢٢١٦مجلس األمن ذات الصلة وفي مقدمة ذلـك الـقـرار 
يرى الحزب أن ذلك لن يتحقق إال مـن خـالل عـمـلـيـة نـزع 
األسلحة من أيدي المليشيات وإرجاعها للدولة ومنع الـتـدخـل 
الفارسي في اليمن بقرارات ملزمة من مجلس األمن الـدولـي 
وعدم مكافأة المليشيات وحرمانها من كل ما يساعدها على. 

 .إطالة الحرب
ثانياً: يدعو الحزب شعبنا اليمني الـعـظـيـم وكـل الـقـوي 
الوطنية واألحزاب السياسية، والـمـنـظـمـات الـجـمـاهـيـريـة 
والجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة وكـل الـغـيـارى 
لليقظة والحذر والتالحم ورص الصفوف وتفـويـت الـفـرصـة 
على كل المتربصين ورفع اليقظة في مواجـهـة الـمـشـاريـع 
التفكيكية الساعية إلى حـرف مسـيـرة الـنـضـال الـوطـنـي 
وتحويل الصراع من صراع من أجل استعـادة الـدولـة وبـنـاء 
الدولة اليمنية االتحادية الديمقراطية الحديثـة، إلـى صـراع 
طائفي أو جهوي مناطقي يتجه إلى تفكيك الروابط الوطنيـة 
ووحدة النسيج االجتماعي للشعب اليمني، وتحـويـل الـحـرب 
من أجل استعادة الدولة إلى حرب استنـزاف واالنـتـقـال إلـى 

 .حرب أهلية يقاتل فيها الجميع ضد الجميع
ثالثاً: يتابع الحزب عن كثب وبقلق بالغ تـدهـور األوضـاع 
اإلنسانية والمعيشية واتساع رقعة الجوع وانتـشـار األوبـئـة 
وتفشـي فـيـروس كـورونـا، واالنـهـيـار غـيـر الـمـسـبـوق 
والدراماتيكي في قيمة العملة الوطنية مما نتج عنه تـدهـور 
معيشي في جميع أنحاء اليمن، وفـي هـذا السـيـاق نـجـدد 
الدعوة للحكومة التخاذ تدابير أمنية لمالحقة الـمـتـالعـبـيـن 
بسوق الصرف ومهربي العملة والمشتقات النفطية وسوقـهـا 
السوداء، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لمـتـابـعـة تـطـورات 
الوضعين المالي والنقدي وسرعـة اتـخـاذ إجـراءات حـازمـة 
لمواجهة تدهور قيمة العملة ولجم األسعار وإيجاد معالـجـات 
حقيقية ألسباب التضخم وارتفاع األسعار، وفـرض سـلـطـة 
الدولة على جميع المؤسسات ومـنـهـا اإليـراديـة وتـفـعـيـل 
تصدير الغاز والنفط واألسماك وغيرها وتنشـيـط الـمـوانـئ 
وتحصيل اإليرادات وفرض رقابة صارمة بمشاركة شـعـبـيـة 
على ذلك بما يضمن توريدها لخزينة الدولـة ووضـع خـطـة 
وطنية حقيقة وملموسة النتائج لمحـاربـة الـفـسـاد واتـخـاذ 

 .إجراءات صارمة في حق المفسدين عبر محاكمات علنية
رابعا: يجدد الحزب التأكيد على أهـمـيـة وضـرورة عـودة 
الحكومة والرئيس ومـجـلـس الـنـواب وكـل الـمـسـؤولـيـن 
الحكوميين إلى ارض الوطن والقيام بجميع واجبـاتـهـم مـن 
دخل الوطن ومعايشة هموم ومعاناة المواطنـيـن وتـطـويـر 
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وتعزيز أداء الشرعية وإصالح آلياتها، وتفعيل دور الحـكـومـة 
بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن كاهل الـمـواطـنـيـن وصـرف 
الرواتب بصورة مستمرة كما يجدد الدعوة للسلطة الشرعيـة 
للعمل بروح المسؤولية التاريخية لتـصـحـيـح الـعـالقـة مـع 
التحالف وتوسيع دائرة التحالف بما يخدم المصـالـح الـعـلـيـا 
لليمن وللشعب اليمني ويمنع التدخل في شؤونه الـداخـلـيـة 
والفصل بين المساعدة المقدمة كواجب قومي بـطـلـب مـن 
الشعب لحماية الوطن من التدخل الفارسي وحـمـايـة األمـن 

 .القومي العربي واستباحة البلد وانتهاك سيادته
خامساً: يثمن الحزب الصمود األسطوري للجيش الـوطـنـي 
البطل والمقاومة الشعبية وعلى وجه الخصوص فـي مـحـور 
مأرب العزة واإلباء والتي عـلـى أسـوارهـا يـنـتـحـر الـغـزاة 
السالليين مغول الـعـصـر ومـعـهـم مـن أضـلـوهـم وهـم 
يسوقونهم كالقطيع لجبهات الكسارة، والمشجح، وجبل مراد 
وصحراء الجوف، ويوظفوهم كيف ومتى يريدون، كمـا نـقـف 
إجالالً وإكباراً للشهداء والـجـرحـى مـن الـجـيـش الـوطـنـي 
والمقاومة الشعبية ورجال مأرب اهل الشهامة والنخوة أولئك 
الذين ركبوا متن التاريخ، وأسمعـوا أذن الـزمـن، وامـتـطـوا 
المجد، واسترخصوا دماءهم الزكية فداًء لهذا الـوطـن، كـمـا 
نحني إجاللًا وإكبارا لكل قطرة دم وعرق تقطر من جرح كـل 
مقاوم او تسقط من جـبـيـن رجـال الـرجـال حـمـاة األرض 
والعرض ونشيد باإلسناد الجوي الفاعل لصـقـور الـجـو مـن 
أشقائنا العرب الشرفاء في معركة قادسية الـعـرب الـثـالـثـة 
والتي تمتد جبهاتها من مأرب إلى تـعـز والسـاحـل الـغـربـي 

 .لليمن
سادساً: يوكد الحزب بشكل مطلق االستجابة وتلبية إعالن 
التعبئة العامة على المستوي الوطني التي اطلقهـا مـحـافـظ 
مارب إلسناد الجيش الوطني وأهمية تدشين التعبئة العامة، 
مشيدين بالدور الذي باتـت تشـكـلـه مـأرب فـي مـقـاومـة 
المشروع اإليراني في المنطقة، ويـعـتـبـر الـمـعـركـة ضـد 
الميليشيات االنقالبية اإليرانية مـعـركـة كـل الـيـمـنـيـيـن 

الستعادة الدولة ومؤسساتها ومعركة الجمهـوريـة والـحـريـة 
والكرامة ضد ظلمات العبودية والجهل، والتخـلـف ومـعـركـة 
العرب ضد االحتالل الفارسي الصفوي، بل معركة الحق كلـه 
ضد الباطل كله، معركة ال مجال فيها لـلـحـيـاد. ومـن هـذا 
المنطلق يدعو الجميع لحشد كل الجهود وتـوظـيـف جـمـيـع 
اإلمكانات واستخدام كل الطاقات، البشرية والـمـاديـة، فـي 
معركة التحرير وتفعيل كل الجبهات وطي الخالفات وتوحيـد 

 .الصفوف
كما يوكد على أهمية إسناد الجيش الوطنـي والـمـقـاومـة 
الشعبية سقف اليمنيين جميعا الستكمال التحرير واسـتـعـادة 
الدولة ومؤسساتها واعتبار ذلك واجب مقدس وفـرض عـيـن 

 .على الجميع وفي المقدمة رفاقنا البعثيون
سابعاً: يعلن حزب البعث وقيادته تضامنهم المـطـلـق مـع 
الطبقة العاملة ويدعوها للتصـعـيـد والـثـورة، وعـلـى وجـه 

 .الخصوص في مناطق سيطرة المليشيات النتزاع حقوقها
ثامناً: يدعو الحزب لتشكيل فيلق لإلعالم الشعبي المقاوم 
تتوحد فيه كل الطاقات اإلعالمية وبمساندة شعبية واسـعـة 
الطيف يتولى تـزويـد الـراي الـعـام الـداخـلـي والـجـارحـي 
بالمعلومات واألخبار الصادقة والنقل األمين لألخبار ويساعـد 
في عملية التعبئة الجماهيرية إلسناد الجيش والمقاومة كمـا 
يتولى فضح زيف إعالم الذباب اإللكتـرونـي لـلـمـلـيـشـيـات 

 .ويوثق جرائمها وانتهاكاتها
الرحمة والغفران للشهداء األكرم منا جميعاً الذين فـاضـت 
أرواحهم الزكية دفاعاً عن الوطن ضـد األمـامـيـيـن الـجـدد 

 .والشفاء للجرحى
عاش اليمن العربي العظيم وعاشت فلسطين حرة عربـيـة 

 .من النهر إلى البحر
 اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون اهللا أكبر

 م٢٠٢١صادر في الثاني من مايو 
    ....حزب البعث العربي االشتراكي القوميحزب البعث العربي االشتراكي القوميحزب البعث العربي االشتراكي القوميحزب البعث العربي االشتراكي القومي
    ....قيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتة

تنعي القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي إلى جماهير األمة العربية وفاة المناضل الوطـنـي 
العراقي والعالم العربي الدكتور عبد الكاظم عبودي، األمين العام السابق للجبهـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة. 
وبوفاته تفقد األمة العربية والعراق العزيز واحداً من خيرة المناضلين الوطنيين واحد اهم الكفاءات العلمية 

 العربية في حقل الفيزياء النووية. 
إن الدكتور عبد الكاظم عبودي الذي لم يضع بوصلة توجهه الوطني، لم يوفر جهداً انتصـاراً لـقـضـيـة 
العراق الوطنية بماهي قضية تحرير وتوحيد وديموقراطية سياسية. وقد تجلى ذلك واضحاً في الدور الذي 
اضطلعت بها لجبهة الوطنية يوم تولى أمانتها العامة ودورها في حشد الرأي العام العربي والـدولـي ضـد 
االحتالل األميركي والتغول اإليراني وفساد المنظومة السياسية التي افرزها االحتالل كما فـي مشـاركـتـه 

 بكل المنتديات لدعم قضية شعب العراق العادلة. 
الدكتور عبد الكاظم عبودي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض  وإن لم يتسن له أن يكحل عيناه برؤية العراق وقد عاد إلى 
سابق عهده الوطني حراً ومتحرراً  ولم تضم ثراه رفاته، احتضنته ارض الجزائر الحبيبة وفيها إثبات  أن  أرض العروبة واحـدة وهـو 
محتضن فيها ألنه ابن بار لهذه األمة التي ستبقى تحفظ له مآثره الوطنية والعلمية.  كل التعازي لعائلته الـكـريـمـة ولـألخـوة فـي 
                                                                                                                                الجبهة الوطنية العراقية وإلى شعب العراق العظيم الذي أعطى لهذه األمة  نخبة من العلماء العرب كان الفقيد  الكبير واحداً منهم.   

 ٥/٥/٢٠٢١في 
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    المحامي حسن بيان المحامي حسن بيان المحامي حسن بيان المحامي حسن بيان 
نشرت  جريدة "الشرق األوسط"،   فصوالً  مـن مـذكـرات 
عبد الحليم خدام الذي شغل لـفـتـرة طـويـلـة مـوقـع وزيـر 
خارجية سوريا إلى أن عينه حافـظ األسـد نـائـبـاً لـرئـيـس 
الجمهورية للشؤون السياسية في منتصـف الـثـمـانـيـنـيـات، 

 واستمر مع الوريث السياسي األسد االبن  لعدة سنوات.   
المواضيع التي تناولها خدام في الحلقـات اإلحـدى عشـرة  
تمحورت بشكل خاص حول الدور السوري في لبنان والعالقة 

مع النظام اإليراني كما بعض العالقات العـربـيـة  وخـاصـة  
 -الفلسطينية ، والـعـالقـات السـوريـة  -العالقات السورية 

 العراقية . 
في  الحلقة الحادية  عشرة تناول بإيـجـاز حـرب حـزيـران 
واألزمة  التنظيمية التي عصفت بحـزب الـبـعـث وأدت إلـى 

وبعدها الصراع بين مراكز الـقـوى  ١٩٦٦شباط  ٢٣انقالب  
التي أمسكت بالسلطة والتي انتـهـت بـحـصـول مـا سـمـي 
بالحركة التصحيحية التي أدارها ونفذها حافظ األسـد ضـد 
"رفاق" األمس . وباالستناد إلى نتائجها امسك بناصية القرار 
الفعلي في السلطة، الذي اطفى عليه "شرعية  دسـتـوريـة"، 

واستمـر قـابضـاً عـلـى  ١٩٧٢بعد االنتخابات الرئاسية عام 
، التـي انـتـقـلـت بـالـوراثـة  ٢٠٠٠السلطة حتى وفاته عام 

 المغلفة بإخراج  "دستوري" شكلي البنه بشار. 
إن عبد الحليم خدام الذي كان طلية فترة رئاسـة حـافـظ  

األسد، واحداً من عناصر اإلدارة السياسية للحكم سواء أثـنـاء  
توليه منصب وزارة الخارجية أو توليه نيابة الـرئـاسـة الـتـي  
كانت في ظل  الصالحيات المطلقة لألسد األب مجرد منصب 
فخري، لم تطل فترة إقامته في مـركـز الـقـرار السـلـطـوي 

 طويالً بعد بدء مرحلة حكم األسد االبن. 
ولو كان كاتب المذكرات مازال على قـيـد الـحـيـاة، لـكـان 
المجال مفتوحاً  أخذاً ورداً  حول ما ورد فيها من وقائع مرويـة 
وفقاً لوجهة نظره ،الن  إمكانية دفاع الكاتب عن مـذكـراتـه 

تصبح  معدومة  بسبب وفاة  -وهذا حقه-ومحاججة اآلخرين  
صاحب المذكرات كتابة أو توثيقاً . ولذلك سيـقـتـصـر األمـر  
على  استعراض ثالث حاالت فقط وردت في متن المذكـرات. 
وهذه الحاالت  المعروفة جداً بعنـاويـنـهـا األسـاسـيـة، هـي 
العالقات التسليحية بين النظامين اإليراني والسـوري خـالل 
فترة الحرب بيـن ايـران والـعـراق،  واالتصـاالت السـوريـة 

، واالنقالب على الشـرعـيـة ٢٠٠٣اإليرانية قبل غزو العراق 
 .  ١٩٦٦شباط ٢٣الحزبية في 

 أوالً : العالقة التسليحية بين النظامين اإليراني والسوري. 
لم ينف الـنـظـام  ١٩٧٩منذ حصل  التغيير في ايران عام 

السوري عالقته السياسية  المميزة مع النظام اإليراني ، لكن 
العالقة التسليحية بين الطرفين وخاصـة إبـان الـحـرب مـع 
العراق  لمُ تسلط األضواء  عليها كفايـة، وبـقـيـت مشـوبـة 
ببعض الغموض ،ولم تكف المشاهدات  الـحـيـة لـألـسـرى 
العرب في المعتقالت اإليرانية لتشكيل  دليل إثبات رسـمـي 
وموثق على مد النظام السوري للنظام اإليـرانـي بـالسـالح، 
وهم الذين كانوا يقومون وأثـنـاء أعـمـال السـخـرة بـنـقـل 

ــالح  ــرة والس ــي ــذخ ــق ال ــادي ــن ص
الممهورة بعبارة "إنتاج الـمـصـانـع 
الحربية للجيش العربي السـوري". 
هذه المسألة التي بقيت ملتـبـسـة 
فترة طويلة جاءت مذكـرات خـدام 
لتقـطـع الشـك بـالـيـقـيـن حـول 

 صفقات السالح السوري إليران.
يقول خدام في الحلقة الـعـاشـرة.  
"في المجـال الـعـسـكـري سـاعـدت  
الحكومة السـوريـة إيـران بـإقـنـاع  
االتحاد  السوفياتي باإليعاز إلى دول  

أوروبا الشرقية ببيع أسلحة إليران .وبـالـفـعـل تـم ذلـك عـبـر  
سوريا، فكانت العقود توقع باسم سوريا وتدفـع إيـران قـيـمـة  
األسلحة التي تورد إلى مرفأ الالذقية ومنه تنقل بالطائرات إلـى  
طهران. ويضيف على الرغم من أن  إيران  كانت بحالة حرب مـع  
العراق، كانت ثقتنا كبيرة بأن  إيران تشكل حليـفـاً قـويـاً وفـي  

 هذا  التحالف مصلحة وطنية." انتهى االقتباس.  
أما قول  خدام بأن  دمشق لم تقدم لطهران سـالحـاً مـن 
أسلحة الجيش السوري، فالقضية تنطوي على احتمالين، إمـا 
أنه لم يعرف بها وإما أنه يعرفها وعمد إلى تجاهـلـهـا، وفـي 

كلتا الحالتين ال يغير من أمر النفي شـيـئـاً، ألن مشـاهـدات  
األسرى هي  اصدق من كل كالم دبلوماسي وسياسي، وثانياً 
ألن الجسر الجوي السوري لنقل السالح عبر الجـسـر الـجـوي 

 السوري إلى إيران  تجعل نفي خدام ليس ذا قيمة فعلية. 
هذا ما قاله خدام عن الدعم السوري الرسـمـي لـلـقـدرات 

 العسكرية اإليرانية في الحرب ضد العراق. 
أما ما لم يقله، هو إقدام النظام السوري  على إقفال خـط 
أنابيب النفط الذي ينقل النفط العراقي إلى مصفاتي حمص 
وطرابلس ،من اجل الضغط على العراق وإضـعـاف قـدراتـه 

 وهو يواجه ايران في حرب ضروس استمرت ثماني سنوات.
وما لم يقله خدام، أن مبادرة  النظام السـوري  بـتـوفـيـر 
مصادر تسليح إليران في بداية الحرب من المصادر الشرقية 

تحولت بعد عدة سنوات من  الحرب إلى فتح قنواتـهـا عـلـى  
مصادر التسليح الغربية وفضيحة "إيران غيت"، التي كشفـت 
دور "إسرائيل" في توريد السالح إليران بعدما بدأت الـكـفـة 

 العسكرية ترجح لصالح العراق هي اإلثبات على ذلك. 
يستنتج من كل ذلك أن النظام السوري كان طرفاً مسانداً 
إليران في حربها ضد العراق وبهذا يتحمـل مسـؤولـيـة فـي 
إطالة أمد هذه الحرب، بسبب موقفه السياسي الـذي شـكـل 
اختراقاً خطيراً للموقف العربي من جهة، وتعزيز قدرات ايران 

 العسكرية من جانب آخر. 
 ثانياً: االتصاالت السورية اإليرانية قبل غزو العراق. 

يقول خدام في مذكراته أن اتصاالت مباشرة حصلت بـيـن 
القيادتين السورية واإليرانية قبل بدء أمـيـركـا وحـلـفـائـهـا 
الحرب على العراق. وانه ألجل هذه الـغـايـة نـقـل رسـائـل 
للقيادة اإليرانية  كما رافق األسد في زيارته إليران للتباحـث 
حول تطورات الوضع واحتماالته المستقبلية. ويشير إلـى أن 
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األسد كان متخوفاً، نظراً للضغوط التي ستتعرض لها سوريا 
فيما لو سقط العراق وقامت أميركا باحتالله بحـيـث تصـبـح 

 على حدود سوريا مباشرة. 
إن تقديم الموقف السوري بهذه الخلفـيـة كـان صـحـيـحـاً 
بنسبة كبيرة، وسبق للرئيس السوري أن أفصح عن عناوينه 
في القمة العربية التي سبقت الغزو. ويقول خدام عن اللـقـاء 
مع خامنئي وخاتمي يوم كان األخير رئـيـسـاً لـلـجـمـهـوريـة 
اإليرانية، أن تقدير المسؤولين اإليرانيين: "إذا طالت الـحـرب 
فإن أميركا ستخسر الحرب، ويكفي أن يعود إلى أميركا جثـث 
الجنود األميركيين، حتى ينقلب الرأي العام األمـيـركـي ضـد 
الرئيس بوش وسياسته، وينقل عن لسان خـاتـمـي، انـه ال 
يعتقد أن أميركا ستتمكن من إنهاء الحرب ويختم نـقـالً عـن 
خاتمي قوله كل المعارضة العراقية تقف ضد أميركا" .انتهى 

 االقتباس حول هذه المسألة. 
ما قاله خدام، أن االتصاالت كانـت  نشـطـة بـيـن ايـران 
وسوريا قبل أن تقع الحرب واسـتـمـرت اقـوى بـعـد انـدالع 

 الحرب.
لكن ما لم يقله خدام ونـعـتـقـد انـه يـعـرفـه جـيـداً، أن 
المسؤولين اإليرانيين من خامـنـئـي وخـاتـمـي ونـزوالً، لـم 
يكشفوا عن حقيقة موقفهـم تـجـاه الـحـرب بـمـقـدمـاتـهـا 

 والتحضيرات لها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج. 
لم يقل خدام أن اإليرانيين مارسوا أسلوب التقية. فخاتمي 
قال أن كل المعارضة تقف ضد أميركا، فيمـا الـحـقـيـقـة أن 
إيران   وأميركا كانتا  توجهان  وتديران  تلك المعارضة التـي 
عقدت مؤتمراً لها  في طهران بإشراف المخابرات اإليـرانـيـة 
وآخر في أربيل بإشراف السي أي أي وقبل ذلـك فـي لـنـدن 
بإشراف نفس الرعاة له ، حيث رسم  لها دور في اطار الجانب 
الميداني من العمليات العسكرية. وهذه الـمـعـارضـة الـتـي 
يقول عنها خاتمي تقف كلها ضد أميركا، دخلت إلى الـعـراق 
من المداخل اإليرانية على الدبابات األميركية وهذه موثـقـة 

 بالصوت والصورة. 
وما لم يقله خدام،  أن رفسنجاني  وخاتمي أعلنا أكثر من 

مرة ، بانه لوال مساعدة ايران لما استطاعت أميركا احتالل  
العراق وأفغانستان . وما لم يقله خدام هو تجاهله ما سبق 
وأعلنه خاتمي، أن رئيس وزراء بريطانيا  طوني بلير زار 
طهران في أيام الحرب األولى وطلب منه السماح للقوات 
البريطانية النزول في األراضي اإليرانية في األحواز كي 
يتسنى لها محاصرة القوات العراقية الموجودة في البصرة 
وعلى طول  شط العرب من الخلف بعد تعثر الهجوم البري 
األميركي من جبهة الكويت بفعل المقاومة العراقية التي 
واجهت القوات الغازية في أم القصر. وهذا ما حصل بالفعل 
إذ أن القوات العراقية في الجبهة الجنوبية أصبحت بعد 

 اإلنزال البريطاني في المحمرة وعبادان بين فكي كماشة. 
إن خدام لم يقل أن المسؤولين اإليرانيين كذبوا علينا في 
ما كان يضمروه من موقف حيال سياقات الحرب. فهل تكون 
الرغبة اإليرانية بإطالة أمد الحرب عبر توفير كل التسهيالت 
الميدانية واللوجستية للقوات الغازية؟ ولماذا لم يتطرق إليها 

 ولو من باب االستغراب أو التساؤل!. 
إن الجواب على ذلك ،هو أن خدام الذي كان جزءاً من آلية  
اتخاذ القرار السياسي للعالقات السورية اإليرانية، أراد عدم 
كشف كل الحقائق التي تشكل إدانة للنظام السوري في 

اصطفافه في تحالف استراتيجي مع إيران، وفيها إدانة ذاتية 
له وهو الذي سمع مباشرة من المسؤولين اإليرانيين  
عداءهم للعروبة وللبعث فكراً وتنظيماً وهو يعتبر نفسه من 
قيادة "البعث" في سوريا، الذي يروي ظروف االنقالب على 

 الحزب في الحلقة الحادية العشرة واألخيرة. 
  ١٩٦٦شباط  ٢٣ثالثاً: االنقالب على الشرعية الحزبية في 

يروي خدام في الحلقة األخيرة: "بعد حسم القيادة 
القطرية لحزب البعث الحاكم صراعها مع القيادة القومية في 

، أحكمت السيطرة على البالد ونهجت  ١٩٦٦شباط عام  ٢٣
نهجاً  ستالينياً متطرفاً وتخلت عن مبادئ الحزب األساسية 
التي تدعو إلى الحرية والديموقراطية، وانعكس هذا النهج 
بعداء من غالبية السوريين للحزب ونظامه وتراجع االقتصاد 
الوطني ،فاستخدم النظام القمع واالعتقال للسيطرة على 

 البالد . انتهى االقتباس. 
في هذه المقاربة يعترف خدام أن القيادة القطرية 
السورية كانت في حالة صراع مع القيادة القومية، وان 
القيادة القطرية التي أمسكت بالسلطة تخلت عن مبادئ 
الحزب األساسية ، وبنتيجة ذلك  حل القمع واالعتقال محل 

 الحرية والديموقراطية. 
ماذا يعني كل ذلك؟ هذا  يعني انه بعد خمسة وخمسين 

شباط جاء من يقول وهو من كنف النظام أن  ٢٣عاماً على 
القيادة القطرية كانت في حالة صراع مع القيادة القومية، 
وأن ما حصل كان خروجا عن مبادئ الحزب األساسية. 
والقيادة القطرية كانت تحت هيمنة التنظيم العسكري الذي 

سرعان ما دخل أطرافه في صراع حاد ودموي حسم  
 . ١٩٧٠تشرين الثاني  ١٦بالنهاية لمصلحة حافظ األسد في 

الذي قاله عبد الحليم خدام ولو بطريقة التفافية ، هو 
شباط كان انقالباً على  ٢٣اعتراف متأخر بأن  ما حصل في 

الحزب وعلى شرعيته التي تتجسد بمرجعية القيادة القومية. 
وعندما وصفت الشرعية الحزبية يومذاك  أن ما حصل كان 
ردة عن أهداف ومبادئ الحزب األساسية ،فذاك التوصيف 

كان تشخيصاً حقيقياً  لألبعاد الفعلية الكامنة وراء تلك  
الحركة والتي جاءت األحداث الالحقة  لتثبت أن  النظام في 
سوريا لم يكن بعثياً وفق ما تنطوي عليه الحزب من قيم 
وتقاليد وأعراف نضالية، بل كان منتحالً لصفة ألجل 
التشويش على الحزب وأهدافه ومبادئه. وان يقدم النظام 
السوري بعد خمسين عاماً على إلغاء ما كان يسميه قيادة 
قومية، فهذا كان نتيجة طبيعية النتهاء مفاعيل انتحال 

 الصفة التي غلف نفسه بها لخمسة عقود .
ما قاله خدام في مذكراته وما لم يقله وهو معروف من 
خالل الوقائع اكد المؤكد، وهو أن  الحكم في سوريا أقام 
تحالفاً استراتيجياً مع الحكم اإليراني، بدأ مع الخميني 
واألسد األب، واستمر مع خامنئي واألسد االبن، وما حصل 
في سوريا وعلى مستوى اإلقليم تنفيذاً الستراتيجية هذا 

التحالف لم يخرج حتى اللحظة عن ضوابطه .كما أن  النظام  
اإليراني نسج تحالفات تحت الطاولة مع أميركا قبل غزو 

العراق واستمرت بعده ورغم كل ادعاء معاكس، وأن النظام  
السوري حكم تحت مظلة "البعث" فيما "البعث" براء من 
ذلك. وان يأتي االعتراف واإلقرار متأخرين من بطانة النظام 

 أفضل من ال يأتيا أبداً .
* * * * * 
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    د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو 
أي مؤسسة بقيت في مجتمعات بالد العرب من دون 
أن تهيمن عليها، أو تبتزها، أو تالحق العاملين فيها، 
مؤسسات الحكم العربية؟ فمؤسسات التشريع والرقابة، 
أصبحت غالبيتها صورية مظهرية، إما من خالل 
انتخابات مزورة تديرها شتى أجهزة االستخبارات، أو من 
خالل لي أذرع، وابتزاز غير المطيعين، أو من خالل 
تنظيمات وقوانين تحد من قدرتها على قيامها 
بواجباتها التشريعية والرقابية، بحرية واستقاللية ال 
تراعي إال مصالح المواطنين العامة. وفضائح التدخل 
في أمور السلطات القضائية، من تعيين الفاسدين 
المرتشين إلى إقصاء أصحاب الضمائر والعدل بشتى 
الحجج، تزكم األنوف وتشير إلى قرب موت آخر معقل 

 للعدالة. 
خلق مؤسسات وهمية، مثل النقابات العمالية 
المستقلة المرادفة لالنتهازية، أو مثل مؤسسات حقوق 
اإلنسان المضادة لكل ما تقوله مؤسسات حقوق 
اإلنسان العالمية المستقلة، أو مثل حل مجالس إدارة 
الجمعيات المهنية واألهلية، إذا كانت من غير أصحاب 
الوالءات الكاذبة لهذه الجهة أو لتلك الشخصية، 
وعشرات غيرها، ليصبح المجتمع خاضعا لسلطة الدولة، 
بدال من خضوع الدولة لحقوق ومصالح وتطلعات 

 مجتمعاتها الحرة المستقلة. 
وبالطبع، وقبل كل شيء، استعمال المؤسسات الدينية 
وفقهائها المتربين على الطاعة العمياء لكل أمر، أو 
توجيه باسم الدين، أو باسم فهم بليد، وتفسير سطحي 
للرساالت السماوية، استعمالهم لتبرير كل أخطاء 
وموبقات ومظالم السياسة، تماما كما تلبس بائعة 
الهوى لباس الحشمة. وهكذا، ومنذ ثالثة أيام، احتفل 
العالم، بما فيه بالد العرب، بيوم الصحافة. وقد بكيت 
حرقة وأنا استمع، من خالل شتى المقابالت التلفزيونية 
واالتصاالت اإلذاعية، لشكاوى وقصص وأحزان ومخاوف 
العاملين في الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى العربية، 
كانت الشكاوى واآلهات واحدة متطابقة للمنتمين لكل 
األقطار العربية. الغالبية الساحقة وصفوا الضغوط 
الشخصية والمهنية والمالية، التي تمارسها وزارات 
اإلعالم، أو شتى شبكات االستخبارات، أو بعض الوزارات 
لتحد من قدرتهم على نقل األخبار الصحيحة، إذا كانت 
ال تمجد نظام الحكم، أو نقد األوضاع العامة، أو التعبير 

عن األفكار السياسية التحررية. بعضهم فصلوا من 
وظائفهم، والبعض اآلخر دخلوا السجون. بعض 
العامالت جرى التحرش بهن جنسيا، وأحيانا اغتصابهن. 
بعض العاملين هددوا بالقتل، أو حتى قتل األقارب. 
وبالطبع بعضهم وبعضهن هاجروا إلى المنافي حفاظاً 
على األرواح، أو على الشرف، أو على الضمير. وقد 
تفننت بعض الحكومات في إصدار القوانين الغامضة، 
المليئة بالكلمات القابلة أللف تفسير، من أجل جعل كل 
إعالمي غير زبوني، أو موال أو كاذب يشعر بأن جبروت 
المخابرات وميليشيات التعذيب في السجون حاضرة 
أمامهم في الحلم وفي الخيال. ومن هنا، كما قال 
بعضهم، التشابه التام بين كل ما يتلفظ به "كبار" 
 اإلعالميين، إذ أن مصدره الخفي واحد، والرشوة واحدة. 

وهكذا يحق لنا أن نسأل: هل بقيت مؤسسة مجتمعية 
واحدة في أرض العرب لم تقع في شباك الهيمنة 
واالستعمال االنتهازي لمصالح االمتيازات والمكانات 
والتاريخ المزور؟ حاولت، وأنا استمع ألنين أصحاب 
الصحافة، أن أسمي مؤسسة مجتمعية عربية واحدة 
خارج ذلك السجن المريع، ولكني فشلت. إنها لعنة 
شيطانية يحار الشياطين أنفسهم أمام جبروتها 

 وأهوالها. 
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