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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5860

من الصحافة

افتتاحية اليوم

مجزرة تدلل على حقيقة مرتكبيها
م��ع اس��تفحال األخط��اء الكارثي��ة لم��ا يس��مى
بق��وى المجتم��ع الدول��ي وتحدي��دا الداعم��ة
لكي��ان االحت�لال اإلس��رائيلي والمتحالف��ة مع��ه
�تراتيجيا تج��اه مل��ف الص��راع الفلس��طيني ـ
اس�
ًّ
اإلس��رائيلي ،تستفحل معه الجرائم التي ترتكبها
آلة الحرب اإلس��رائيلية بحق الشعب الفلسطيني
األع��زل ،والمؤس��ف أن��ه م��ع ه��ذا االس��تفحال ال
يب��دو ف��ي األف��ق م��ا يش��ي بإمكاني��ة مراجع��ة هذه
الق��وى لمواقفه��ا تجاه هذا الملف وتجاه القضية
الفلس��طينية والممارس��ات اإلس��رائيلية ،بل آخذة
ف��ي التصعي��د السياس��ي والتأيي��د ل��كل أش��كال
اإلره��اب والع��دوان وجرائ��م الحرب الت��ي يرتكبها
كي��ان االحت�لال اإلس��رائيلي ،انس��جاما
م��ع األه��واء والش��عارات الكاذب��ة الت��ي
يبديه��ا ق��ادة االحت�لال اإلس��رائيلي
لتبري��ر اعتداءاته��م عل��ى الش��عب
الفلس��طيني ،وللحظ��وة بمزي��د م��ن
التأيي��د والدع��م م��ن حلفائه��م واللذين
وص�لا إل��ى ح��د التواط��ؤ واإلذع��ان لرغب��ة
كي��ان االحت�لال اإلس��رائيلي ال��ذي يس��تهدف
القضاء المبرم على حقوق الش��عب الفلس��طيني،
إن ل��م يس��تطع إب��ادة هذا الش��عب بالمطلق ،األمر
ال��ذي يفض��ح م��ا ترفع��ه ديمقراطي��ات الق��وى
الحليفة لكيان االحتالل اإلس��رائيلي من شعارات
رنان��ة وفضفاضة حول ما يتعلق بحقوق اإلنس��ان
والحريات والقيم والمبادئ الديمقراطية.
إن ما يؤس��ف له أن هذا المنعرج الخطير الذي
تم��ر ب��ه القضي��ة الفلس��طينية ومصي��ر الش��عب
الفلس��طيني أوصل إلي��ه الوضع العربي المتردي،

فاتح��ا كل م��ا كان موصدا م��ن األبواب التي لم
يقدر عليها كيان االحتالل اإلسرائيلي وحلفاؤه
عل��ى فتحه��ا أم��ام مخط��ط التصفي��ة للقضي��ة
الفلس��طينية ،وإذا كان م��ن عت��ب عل��ى الق��وى
الغربي��ة بس��بب تماديه��ا ف��ي التواط��ؤ وسياس��ة
النف��اق م��ع حليفها االس��تراتيجي ال��ذي ترى أنه
رأس حربته��ا ف��ي تأمي��ن مصالحها االس��تعمارية
ف��ي المنطق��ة ،ف��إن العت��ب الي��وم أكب��ر على بني
جلدتن��ا من العرب الذي��ن بدلوا جلودهم ،وخلعوا
أث��واب الحق والعدل والنخوة والمروءة والش��هامة
والعزة والكرامة ،وارتدوا أثواب الخنوع وقبلوا بأن
يمتطوا متون الباطل اإلس��رائيلي ودعمه والدفاع
عن��ه ،ب��دءا م��ن تدمي��ر ركائ��ز األم��ن القوم��ي
العرب��ي ،وض��رب مكون��ات وح��دة األمتي��ن العربية
واإلس�لامية ،وتهشيم كل آصرة تربط العرب
والمس��لمين ببعضهم بعض��ا ،وراهنوا على
مل��ذات دنيوي��ة رخيص��ة بتأيي��د ه��ذا
الباطل اإلسرائيلي.
لذل��ك ،ل��م تك��ن المج��زرة
الوحش��ية الت��ي ارتكبته��ا آلة الحرب
اإلس��رائيلية بحق الجموع الفلسطينية
الت��ي خرج��ت في مس��يرات س��لمية للتعبير
ع��ن مظلوميته��ا التاريخي��ة ،ولتذكي��ر العال��م
الذي يدَّعي الحرية بحقوق الش��عب الفلسطينية
المغتصب��ة ،س��وى غي��ض م��ن في��ض جرائ��م آتية،
ومواق��ف وتح��ركات إس��رائيلية ـ أميركي��ة
ـ غربي��ة لنه��ب آخ��ر ح��ق م��ن حق��وق الش��عب
الفلس��طيني ،فسياس��ة القضم الت��ي كان يتبعها
كي��ان االحت�لال اإلس��رائيلي قد تغيرت وس��ائلها

وس��رعتها بقوة التردي واالنحدار الخطير اللذين
أصاب��ا الوض��ع العرب��ي ف��ي مقت��ل ،وم��ا يؤك��د
ذل��ك ،ه��و أن س��قوط أكثر من خمس��ين ش��هيدا
فلس��طين ّيا وإصاب��ة أكث��ر م��ن ألفي��ن ومئتي��ن
آخري��ن ي��وم أم��س ف��ي مس��يرات االحتج��اج عل��ى
ق��رار الوالي��ات المتح��دة نقل س��فارتها إلى مدينة
الق��دس المحتلة جراء اس��تخدام القوة المفرطة
تجاه المحتجين السلميين العزل ،فهذه المجزرة
البش��عة ل��م تح��رك ش��عرة ل��دى ق��وى م��ا يس��مى
المجتم��ع الدول��ي ،ول��م توق��ظ ضمي��را متبل��دا،
ب��ل إن م��ن هذه القوى من اكتفى ب��ذر الرماد في
العي��ون بالدع��وة إلى ضبط النفس في اس��تخدام
الرص��اص الح��ي ض��د المدنيي��ن الع��زل .والدليل
اآلخر على ما ذكرناه هو تبرير بنيامين نتنياهو
رئي��س حكوم��ة االحت�لال اإلس��رائيلي اس��تخدام
القوة المفرطة واستهداف المحتجين السلميين
عن��د الح��دود ف��ي قط��اع غ��زة ،م��ا يعن��ي أن كيان
االحت�لال اإلس��رائيلي ب��ات وراءه أكث��ر م��ن ظهر
يسنده في وحشيته ومجازره ويشجعه عليها.
لك��ن ،وعل��ى الرغ��م م��ن كل ه��ذا االنح��دار
األخالق��ي ال��ذي أصي��ب ب��ه م��ا يس��مى المجتم��ع
الدولي والوضع العربي ،فإن الش��عب الفلسطيني
ش��عب خ َّ�لاق ف��ي مقاومت��ه ودفاع��ه ع��ن حقوق��ه
وأرض��ه وعرضه وكرامته ،وهو لذلك لن ينكس��ر
أمام التواطؤ والتخاذل الدولي وبعض العربي ،بل
س��يعطيه جرع��ة إضافية نحو ابتداع كل أش��كال
المقاوم��ة والنض��ال ،وبالتالي ه��و قادر على تغيير
مجري��ات األح��داث لصالح��ه وقط��ع ي��د التم��ادي
على حقوقه.

النكبة...الكارثة...الزلزال
ف��ي الذك��رى الس��بعين لنكب��ة فلس��طين...نكبة
األمة كلها ،حقائق ومعطيات تفرض نفسها أهمها :
أن ه��ذه النكبة –الكارثة كانت بمثابة الزلزال الذي
ض��رب الش��عب الفلس��طيني واألمة كلها م��ن الماء
الى الماء ،وفي االعماق ،وال تزال تداعياته مس��تمرة
 ..وس��تبقى ..م��ا بقي��ت فلس��طين محتل��ة ،وم��ا بقي
الع��دو الصهيون��ي يعي��ث فيه��ا خراب��ا وتدمي��را..
وتقتيال  ..واستباحة ..الخ .
وبوضع النقاط على الحروف...
فلق��د ضرب��ت تداعي��ات ه��ذه المأس��اة المروع��ة
الوط��ن العرب��ي كل��ه ،فش��ن الع��دو الصهيوني بضع
ح��روب وال ي��زال عل��ى دول الج��وار ،الخراجه��ا م��ن
خن��دق مقاوم��ة المش��روع الصهيون��ي ،ال��ذي يش��كل
خط��را وجودي��ا ماحق��ا علي��ه ،فش��ارك ف��ي ع��دوان
 ،56م��ع بريطاني��ا وفرنس��ا عل��ى مصر ،وش��ن أش��رس
وأخط��ر ع��دوان بالتنس��يق الت��ام م��ع واش��نطن ع��ام
 67عل��ى مص��ر وس��وريا ،الس��قاط المش��روع القوم��ي
ال��ذي يرفع��ه عب��د الناص��ر لتوحي��د االم��ة .ودم��ر
المفاعل النووي العراقي عام  ،81وساند ودعم وسلح
الحركات االنفصالية في لبنان والسودان والعراق..
ال��خ ..كل ذل��ك وأكث��ر من��ه مما ال يتس��ع المقال
لس��رده ،البق��اء االم��ة متخلف��ة ،ضعيف��ة ،مش��تتة،
ودوله��ا متنازع��ة ،متخاصمة ،تلعب به��ا رياح الفرقة
وضغائ��ن داع��س والغب��راء؛ م��ا يس��ارع ف��ي تصفي��ة
القضية الفلس��طينية ،واالس��تيالء على ثروات االمة
ونهبها ،وخاصة النفط والغاز..
وهذا ما صرح به اليهودي بن اليهودية ،كيسنجر،
دون أدن��ى وج��ل ..أو اعتب��ار الصدقائ��ه الع��رب ،بع��د
التوقيع على اتفاقية العار ( كامب ديفيد)..
لقد نجحنا في اخراج مصر من خندق المقاومة،
وفي ابعادها عن القضية الفلسطينية..
خط��ورة (كامب ديفيد)-وكم��ا اثبتته االحداث
والوقائ��ع المتالحق��ة -أنه��ا أصبح��ت كك��رة الثل��ج
المتدحرجة..تكب��ر وتكب��ر حت��ى أصب��ح االعت��راف
بالعدو الصهيوني أمرا واقعا (القرار...)242وأدى في

النهاي��ة ال��ى اعتراف منظم��ة التحرير بكي��ان العدو
على  %78من ارض فلس��طين التاريخية ،والى توقيع
معاهدة وادي عربة ،والى فتح (اوتوس��تراد) التطبيع
عل��ى مصراعي��ه ،بع��د موافق��ة القم��ة العربي��ة ف��ي
بيروت  2002عل مبادرة (السالم العربية)  ..رغم انها
اش��ترطت االنسحاب االس��رائيلي الشامل من كافة
االراض��ي العربي��ة المحتل��ة ،وف��ي مقدمته��ا القدس
العربية المحتلة ،قبل ممارسة التطبيع.
وعودة الى ما بدأنا به..
فالنكب��ة –الزل��زال ال ت��زال مس��تمرة ..فالع��دو لم
ينتصر ،والشعب العربي الفلسطيني لم يهزم،
رغ��م اللجوء والمعاناة والتش��رد والحصار،
وح��رب االب��ادة التي ش��نها ويش��نها منذ
وع��د بلف��ور وال ي��زال  ...ل��م يستس��لم
..ول��م يرف��ع الراي��ة البيضاء...وه��ا ه��و
الي��وم يرف��ع راي��ة الصم��ود والمقاوم��ة ب��كل
صوره��ا وعناوينه��ا وتالوينه��ا ..ف��ي فلس��طين
كل فلس��طين م��ن البح��ر ال��ى النهر..وأجبر العدو
المتغط��رس ،الذي يملك أحدث االس��لحة ،بما فيه
االس��لحة النووي��ة  ..االعت��راف بوج��ود هذا الش��عب،
الت��ي انك��رت جول��دا مائي��ر ،ذات ي��وم وج��وده( . ،أي��ن
ه��و الش��عب الفلس��طيني)  ..واعت��رف الع��دو ف��وق
ذل��ك ،بعبقرية هذا الش��عب ،وقدرته على المواجهة
والصم��ود ،وقدرت��ه عل��ى ابت��كار أح��دث اس��اليب
المقاوم��ة ،وآلي��ات النضال المس��تمر ،الرباك العدو،
وتحيي��د اس��لحته المتقدمة ،ون��زع المبادرة من يده،
واغراقه في رمال المتاهة والضياع .فمسيرات العودة
 ،والطائرات الورقية المشتعلة ،واطارات الكاوتشوك
الت��ي تنش��ر الحرائق ،وتعمي بدخانه��ا بصر وبصيرة
جن��ود الع��دو ،وقبل ذل��ك انتفاض��ة الحج��ارة ،التي
دخل��ت مفرداته��ا قاموس ثورات العالم ،ومن ثم ثورة
الس��كاكين ..الخ .كل ذلك وأكثر منه ،جعل من
القضية الفلس��طينية قضية عالمية ..هوية نضالية
 ..يعش��قها اح��رار وث��وار العال��م ،ويرفعونه��ا اعالم��ا
ويافط��ات وقبض��ات قوية ،في وجه عت��اة األمبريالية

االميركي��ة المتوحش��ة ،أمث��ال القرص��ان (ترام��ب)
ومن لف لفه من المحافظين المتصهينين..
وه��ا ه��م يخرج��ون في كل ش��وارع العال��م  ..في
الش��رق والغ��رب  ..ف��ي الجنوب والش��مال  ..يهتفون
..منددي��ن بالع��دوان االميرك��ي عل��ى الش��عب
الفلس��طيني ،باغتص��اب القدس عاصمة فلس��طين،
واهدائها لالرهابي نتنياهو؛ ما يش��كل اعتداء سافرا
على كافة القوانين والشرائع والمواثيق الدولية.
باختصار...
ف��ي الذك��رى الس��بعين لنكب��ة النكب��ات ،تس��طع
الحقيقة الكبرى وهي:
ان الش��عب الفلس��طيني رغم حرب االبادة التي
ش��نها ويش��نها الع��دو الصهيون��ي ض��ده من��ذ
مائ��ة عام  ..لم يستس��لم  ..ل��م يرفع الراية
البيض��اء ،ل��م ين��س وطن��ه ووط��ن ابائه
واج��داده  ..فلس��طين ،ول��ن يس��اوم
على ذرة واحدة من ترابها الطاهر.
والحقيق��ة الثاني��ة ..ان ه��ذا
الش��عب بجه��اده واستش��هاد اكث��ر
م��ن نص��ف ملي��ون م��ن ابنائ��ه ،تمك��ن م��ن
لج��م المش��روع الصهيون��ي ،أس��قط ه��ذا الش��روع
العنص��ري الفاش��ي ،وحم��ى االم��ة ومقدس��اتها م��ن
هذا السرطان..
وه��ا ه��و يب��دأ أول��ى خط��وات الع��ودة المجي��دة
ال��ى وطن��ه فلس��طين ،م��ن غ��زة الصم��ود والمقاومة
والكبرياء والشموخ..
انه حقا ش��عب الجبارين -كما وصفه رب العزة-
تمكن من س��حق كل الغزوات التي استهدفت وطنه
..
وانه طائر الفينيق ..الذي يخرج بعد كل حريق،
اكثر نضارة واصرارا وعزما ،على التجدد واالنبعاث
..
فعل��ى ه��ذه االرض ،الت��ي اس��مها فلس��طين ،م��ا
يستحق الحياة..
رشيد حسن

عين على الصحافة االجنبية

«الوهابية» من ثوابت السياسة الخارجية السعودية

احملادثات النووية ُتستأنف« :الشرق األوسط» س ّيدة املوقف!
تق��ف إي��ران عل��ى أعت��اب محادث��ات جدي��دة للتوص��ل إلى
خط��ة عم��ل ش��املة مش��تركة م��ع األوروبيين بعد انس��حاب
أمي��ركا م��ن االتف��اق الن��ووي .ه��ذه المحادث��ات من ش��أنها
أن تطل��ق مرحلة جديدة س � ُت َع ّد فيها مع��ادالت تؤدي إما إلى
المش��اركة أو إل��ى المجابهة السياس��ية أو تحالفات جديدة
على مس��توى المنطقة وربم��ا العالم .هذه الجولة التي تبدأ
م��ن مق��ر االتح��اد األوروب��ي ف��ي بروكس��ل تختل��ف بطبيعة
الح��ال ع��ن المفاوض��ات الت��ي ب��دأت قب��ل خم��س س��نوات
بي��ن إي��ران ومجموع��ة دول «خمس��ة زائ��د واح��د» .وإذا كان
احت��واء إيران بذريعة وصولها إلى األس��لحة النووية النقطة
المحوري��ة والقضي��ة المهيمن��ة ف��ي المفاوضات آن��ذاك ،فإ ّن
المرحلة الحالیة س��تضم مح��اوالت حول الترتيبات الرامية
إلى تطبيق ضمانات من أجل استمرار االتفاق النووي.
كلم��ا كان��ت الجول��ة الس��ابقة تتس��م بالغم��وض ع��ن
حصيلته��ا النهائية في بداي��ة المفاوضات ،تكون المحادثات
الحالية غامضة في نتائجها واإلمكانية العملية في تطبيق
الضمان��ات .كذل��ك هن��اك ف��ارق أساس��ي بي��ن هاتي��ن
الجولتي��ن ،وه��و أن الطرف األميرك��ي الذي كان
أح��د األط��راف األساس��ية ف��ي المفاوض��ات
الس��ابقة ق��د قل��ب الطاول��ة عل��ى الجميع في
حي��ن أنه يس��تعين ب��أداة ع��ودة العقوبات على
إي��ران ليجبره��ا عل��ى أن تع��ود إل��ى مفاوض��ات
جديدة لكي يدرك كل ما يتمناه من خاللها.
لك��ن ال يب��دو أ ّن أم� ً
لا يل��وح في أفق مفاوض��ات أخرى
بي��ن إي��ران ومجموع��ة تض��م إدارة ترامب نظراً لش��دة التوتر
الذي أوجده الرئيس األميركي في العالقات بين الجانبين.
�تبق االتح��اد األوروبي إي��ران في االتف��اق النووي
ول��و ل��م يس� ِ
لكان��ت طه��ران ق��اب قوس��ين أو أدن��ى م��ن الخ��روج م��ن ه��ذا
االتفاق أساس �اً ،فض ً
ال عن أن تجلس إلى طاولة المفاوضات
مع إدارة أميركية غير محترفة ال تعرف العهود الدولية وال
تلتزم وعودها .وأما المحادثات الحالية التي تخوضها إيران
وال��دول األوروبي��ة الث�لاث (ف��ي مجموع��ة االتح��اد األوروبي)
فيرتبط مسارها ومس��تقبلها ونتائجها بمستويات متداخلة
ثالث��ة يتعل��ق كل منها بطريقة أو أخرى بالش��رق األوس��ط،
حي��ث تبق��ى ه��ذه المنطق��ة وقضاياه��ا س��يدة الموق��ف،
وبإمكانه��ا أن ترس��خ االتفاق بين األط��راف الحالية أو ُتخرج
المحادثات من مسارها إلى المجهول.
أو ًال على المستوى األمیركي :هذا الطرف الذي انسحب
من االتفاق س��يكون له تأثير كبير على مصير المحادثات،
إذ يمتل��ك ترام��ب الكثي��ر م��ن األه��داف والحس��ابات ،وم��ن
أهمه��ا أ ّن ضغطاً اقتصادياً قوي �اً على إيران وإعادة العقوبات
ّ
س��يؤديان إلى انقسام داخلي عميق داخل األوساط اإليرانية
وسيجبر هذا األم ُر إيران على التفاوض وتقديم تنازالت في
تهمه��ا الوالي��ات المتح��دة .النقطة
جمي��ع المج��االت الت��ي ّ
األساس��ية ف��ي هذا الصدد ،التي يمك��ن أن تربط من الجانب

االس��تراتيجي بي��ن جميع التطورات الراهن��ة ،هي أن الهدف
الرئيس��ي ه��و خل��ق «ثالث��ي» بي��ن المل��ف الن��ووي ومس��ألة
الصواريخ الباليستية والوجود اإلقليمي اإليراني في الشرق
األوسط.
عل��ى المس��توى األوروب��ي ،أظه��ر األوروبي��ون عل��ى م��دى
األش��هر الماضي��ة أنه��م ملتزم��ون المحافظ��ة عل��ى خط��ة
العم��ل الش��املة المش��تركة ( ،)JCPOAلك��ن هن��اك بعض
المش��اكل منه��ا الضغ��وط األميركية عل��ى أوروبا .فيجب
أن ن��رى م��ا إذا كان األوروبي��ون قادري��ن عملي �اً عل��ى البقاء
ف��ي االتف��اق واالس��تمرار ف��ي االمتث��ال اللتزاماته��م واتخاذ
خط��وات عملي��ة لحماي��ة ش��ركاتهم عل��ى س��بيل المث��ال
والعث��ور عل��ى آلي��ة للح � ّد م��ن االنخف��اض المحتم��ل ف��ي
مبيعات النفط اإليراني والتداعيات السلبية األخرى .وإلى
جان��ب ذل��ك ،هن��اك فرص��ة ضئيل��ة أم��ام الفري��ق اإليران��ي
المف��اوض لت َق��دُّم المحادث��ات م��ع األوروبيي��ن ،كم��ا يجب
علی��ه أن یأخذ الضمان��ات الالزمة منهم بحیث تكون عملية
وواضح��ة .ونظ��راً لجمي��ع الظ��روف والمش��اكل ،م��ن غي��ر
المرج��ح أن يتمك��ن األوروبي��ون م��ن تلبي��ة جمي��ع مطال��ب
َّ
إي��ران م��ن االتف��اق ،ولك��ن التف��اوض ف��ي ظ��ل الظ��روف
الراهنة هو أفضل وسيلة .ومن الحكمة أن تعلن إيران
للعال��م أنه��ا تلت��زم عهودها ف��ي إطار خط��ة العمل
الش��املة المش��تركة ،وأنه��ا ّ
تفض��ل الح��وار
والتفاهم.
أما على مس��توى الش��رق األوسط ،فيجب
الق��ول إ ّن أهمي��ة االتف��اق النووي بالنس��بة إلى
األوروبيي��ن ليس��ت ألس��باب اقتصادي��ة فحس��ب،
ب��ل له��ا مب � ّررات أمني��ة ،بمعن��ى أ ّن األوروبيي��ن يتأث��رون
مباش��رة بعواقب التطورات في منطقة الش��رق األوس��ط غير
المس��تقرة ،كذل��ك فإنه��م واجه��وا مش��اكل كبي��رة ف��ي
أعقاب التطورات في سوريا وانتشار اإلرهاب وموجة الهجرة.
وفكرتهم هي أنه إذا بدأت أزمة جديدة في المنطقة في غياب
االتف��اق الن��ووي وتضي��ف إلى األزم��ات الحالية ،فإن الش��رق
األوسط سيواجه أزمة متعددة الوجوه ستصل تداعياتها إلى
أوروبا ال محالة.
إ ّن انس��حاب أمی��ركا م��ن االتف��اق الن��ووي خل��ق فرص��ة
جي��دة إلثب��ات اس��تقالل االتح��اد األوروب��ي ف��ي سياس��تها
الخارجية لكن إذا سعی األوروبيون لتحويل هذه المحادثات
إل��ى أرضي��ة لكس��ب النق��اط ف��ي مج��ال اهتماماته��م وم��ن
أج��ل تحقي��ق أمنه��م فقط م��ن دون تزويد إي��ران بالضمانات
مكمل لالتف��اق النووي ،فمن
الالزم��ة ،وربم��ا لتحقيق اتفاق ّ
المستبعد الوصول إلى نتائج مرغوبة .انهیار االتفاق النووي
خس��ارة من ش��أنها بالتأكيد أن تزيد من الضغط على كال
الجانبين ،اإليراني واألوروبي ،في حال أ ّن نتيجة المحادثات
ستؤثر من دون شك بالمعادالت في الشرق األوسط.
محمد عربشاهي

أرعن البحرين وبرميلها األجوف؟!
الق��ادة الخليجي��ون في الرياض وأبو ظب��ي والمنامة
والدوحة هم جواسيس العصر ..خونة األمة وقضاياها،
ارهابي��ون أنذال ،فاقدو الكرامة والنخوة ،يش��هرون كل
لحظ��ة حج��م تآمره��م وخيانته��م ،وعش��قهم للدم��ار
والتخري��ب والتلذذ بس��فك دم��اء أبناء األمة في أكثر
من ساحة ومكان.
ه��ؤالء المرت��دون والخ��وارج ،فاق��وا طواغيت
الش��ر ف��ي الغ��رب ف��ي تأييده��م ومدحه��م
ودعمهم الس��رائيل ،يشاركونها الحروب
الظالم��ة والعدوانية المقيت��ة ،ويرون في
ت��ل أبي��ب مص��در الحماية النظم��ة وعروش
متهالك��ة وعب��اءات مط��رزة بالجرائ��م والمجازر
وشهوة االنتقام والقتل.
مرت��دوا دول الخليج(الفارس��ي) م��ن آل س��عود وآل
نهي��ان وآل ثان��ي وآل خليف��ة ،يتآم��رون عل��ى فلس��طين
وقضاياه��ا ،واله��دف الرئي��س م��ن وراء انحرافه��م
المخزي هو شطب هذه القضية لدخول أبواب التطبيع
واالرتم��اء العلن��ي ف��ي اخضان أع��داء الش��عوب العربية،
ب��كل وقاح��ة وزندقة ورخاص��ة رائحتهم تزك��م االنوف،
وجلوده��م تمس��حت ،غارق��ون في الخ��زي والع��ار ،انذال
منبوذون!!
كل يوم لهم فضيحة ،ال اس��تحياء ،عديمة المروءة،
ال شرف لهم أنجاس وسفلة.

فه��ذا البرمي��ل األج��وف الف��ارغ ،المدع��و خال��د ب��ن
أحم��د آل ثاني ،وزي��ر خارجية نظام القمع في البحرين
المجب��ول عل��ى الخيانة ،يفتي بأن الس��رائيل الحق في
الدفاع عن نفسها ..في تعليقه على العدوان االسرائيلي
اآلثم على سوريا العروبة والكرامة.
األرع��ن واألحم��ق خال��د بن أحم��د آل ثان��ي ،يرى في
بربري��ة وعدواني��ة وش��رور وجرائم اس��رائيل ضد ش��عوب
االم��ة ،دفاع��ا ع��ن النفس ،فم��اذا عن همجي��ة تل أبيب
المتواصل��ة ض��د أبن��اء فلس��طين؟! المذك��ور
يؤكد يوميا خيانته وجاسوس��يته وتآمره على
قضاي��ا االم��ة العادل��ة ..وض��د ش��عوب أم��ة
تح��ت خطر وتهديد اس��رائيل ،انه ال يرى
ف��ي حق��وق فلس��طين عدال��ة ،يس��عى م��ع
جواس��يس دول الخليج(الفارسي) اآلخرين
لتصفي��ة هذه الحقوق وش��طبها ،مفتخرا بهذا
الدور القذر.
ه��ذه ه��ي آخ��ر (تغريدات) ه��ذا الوع��ل نت��ن الرائحة،
والبرمي��ل األج��وف ف��ي زم��ن خ��روج الذئ��اب وال��كالب
م��ن جحوره��ا ،زم��ن الجواس��يس والمرتدي��ن ف��ي
الخليج(الفارس��ي) ،خ��دم االمري��كان والصهاين��ة..
ألي��س الواجب الوطني والقومي واالس�لامي أن يجتثوا
ويقتلعوا من جذورهم الخبيثة؟!
اسالم الرواشدة

كيف يفكر العدو؟

 560مليون دوالر لتهويد القدس الشرقية

لو

سوار

هآر

خصص��ت حكومة االحتالل الصهيوني حوالي 560
ملي��ون دوالر لتعزي��ز الس��يادة الصهيوني��ة في القدس
الش��رقية ،وس ُتمنح الموازنة على مدى خمس سنوات،
وسيخصص جزء كبير منها لتشجيع األسرلة
في نظام التعليم في القدس الشرقية.
(هآرت��س)
صحيف��ة
وبحس��ب
الصهيوني��ة ،ف��ان الخط��ة ته��دف إل��ى
تش��جيع الم��دارس الفلس��طينية عل��ى
االنتق��ال م��ن دراس��ة المناه��ج الفلس��طينية
إلى دراسة المناهج الصهيونية.
وأضاف��ت الصحيفة ان خطة حكومة كيان العدو
ستش��جع عل��ى االنتق��ال إل��ى المناه��ج الصهيوني��ة
م��ن خ�لال تخصيص مبل��غ  17ملي��ون دوالر لمرافقة
المؤسس��ات التعليمي��ة الت��ي ُت��درس المنه��اج
الصهيوني ،وسيتم تخصيص اقل من  17مليون دوالر
بقليل للتنمية العمرانية للمدارس التي اختارت هذا
المنهاج ،ونفس المبلغ السابق الستئجار مباني لهذه

المدارس ،و 4.5مليون دوالر لتدريس اللغة العبرية.
كم��ا كش��فت (هآرت��س) أن��ه س��يتم تخصي��ص
حوال��ي  55ملي��ون دوالر للتعلي��م غي��ر الرس��مي و4.5
ملي��ون دوالر للتعليم التكنولوج��ي .وجاء في الخطة
(أن الهيمن��ة الكامل��ة تقريب��ا للتعلي��م وفق��ا للمنه��ج
الفلس��طيني ي��ؤدي إلى عدم الق��درة على االندماج
في األوس��اط األكاديمية الصهيونية ،ونتيجة
لذل��ك ،إل��ى عدم القدرة عل��ى االندماج في
سوق العمل).
كم��ا وافق��ت حكوم��ة الع��دو عل��ى
تخصي��ص حوال��ي  100ملي��ون دوالر
لتطوي��ر ح��وض المدين��ة القديم��ة ،وتش��مل
الخط��ة تش��جيع إحي��اء المناس��بات اليهودية في
البل��دة القديم��ة وجبل الزيت��ون والمناطق المجاورة،
وزي��ادة النظاف��ة والصيانة ،وتطوي��ر األماكن العامة
وتطوي��ر األعمال ،ومواصلة مش��روع تجدي��د المقبرة
اليهودية في جبل الزيتون.

تس

(االس��تيالء عل��ى العقول ،من خ�لال إخفاء األيديولوجيا الوهابية ،ش��ي ٌء
ثاب� ٌ
�ت ف��ي السياس��ة الخارجية للس��لطات الس��عودية) ،هذا ما أك��ده الباحث
االقتص��ادي البلجيك��ي جان-فيلي��ب بالت��و ،مطالب��ا بفتح نق��اش علني حول
(بي��ع الس�لاح للري��اض) .الباح��ث االقتص��ادي وضم��ن ح��وار م��ع صحيف��ة
(لوس��وار) البلجيكي��ة ،دع��ا الري��اض للتخل��ي ع��ن (اس��تحضار الرؤية
الديني��ة الخالص��ة في الظاه��رة الدينية ،حيث تس��تخدم الرياض
الدي��ن العتبارات سياس��ية وخدمة لمصالحها) ،مش��يرا إلى أن
(الش��يء الثاب��ت في السياس��ة الخارجية الس��عودية ،وبالنس��بة
لقادته��ا ،ف��إن التأثير الديني ليس س��وى غطاء مس��تخدم لنش��ر
تأثيره��م الجيو-سياس��ي) ،بحس��ب الباح��ث .وتعليقا عل��ى االنفتاح
األخي��ر ف��ي الب�لاد ،لفت الباح��ث البلجيكي إل��ى أن (النخبة الس��عودية
ليس��ت متدين��ة بش��كل عمي��ق ،ولكنه��ا بحاج��ة إل��ى تحال��ف م��ع الس��لطات
الديني��ة .والثم��ن الذي يجب دفع��ه هو الدفاع عن القي��م التقليدية الموغلة
ف��ي القبلي��ة أكث��ر مم��ا ه��و دفاع عن قي��م دينية ،مث��ل التقيي��د على حركة
النس��اء) ،وربط األوضاع الحاصلة بالرياض (بانخفاض أس��عار النفط الذي
ش��كل صدم��ة يتوج��ب على االقتص��اد الس��عودي أن يتأقلم معها) .وأش��ار إلى
أن وص��ول محم��د بن س��لمان للس��لطة ليس صدفة ،معتب��را أن اختيارات ابن
س��لمان م��ن أجل تأمين اس��تقرار النظام ،عبر ما س��ماه (مغام��رات خارجية)،
تبل��ورت عب��ر (غ��زو اليم��ن) ،بحس��ب قول��ه ،منتق��دا (التضام��ن الغرب��ي م��ع
الس��عودية) على اعتبار أن التضامن هذا يش��كل خيارا سيئا للغرب .في سياق

متص��ل ،طال��ب بالت��و ال��دول الغربية بوقف صادرات األس��لحة إلى الس��لطات
(الس��عودية) ،مقترح��ا أن يحص��ل نقاش علن��ي وعمومي حيال بيع األس��لحة
وال��ذي يج��ب أن تتضاف��ر الجه��ود من أج��ل إتمامه ،إذ لفت إلى أن بروكس��ل
غي��ر ق��ادرة عل��ى فع��ل ه��ذا النق��اش وحده��ا ،وأن فرنس��ا ق��د تس��تفيد وتبي��ع
الس�لاح .بالت��و اعتب��ر أن الح��ل ف��ي بي��ع الس�لاح يكم��ن (ف��ي مب��ادرة أوروبية،
ألن��ه آن األوان لبع��ث إش��ارة قوي��ة لن��زع الس�لاح ف��ي اتج��اه القوى المتنافس��ة
ف��ي الش��رق األوس��ط .كم��ا يجب ضم��ان تعاون مص �دّري الس�لاح الكبار،
وليس فقط األوروبيين .ويجب وضع آلية لمراقبة أي اتفاق) ،بحس��ب
الباحث البلجيكي .إلى ذلك ،رأى بالتو أن الغرب (ال يزال ،وخالل
فت��رة طويل��ة ،يدف��ع ثم��ن أخط��اء مميت��ة ناتج��ة ع��ن التدخ��ل
العس��كري ألمي��ركا وبريطاني��ا خارج كل ش��رعية دولية) ،في
إش��ارة إل��ى الدع��م المق��دم للري��اض ف��ي سياس��اتها الخارجي��ة،
ضم��ن الع��دوان عل��ى اليم��ن والم��د بالس�لاح عبر صفقات مس��تمرة
تهدف من خاللها لندن وواش��نطن لتحقيق مكاس��ب اقتصادية من دون
االكتراث إلى االنتهاكات اإلنس��انية المرتكبة .واعتبر الباحث االقتصادي
أن هن��اك (رؤية مغلوطة ومنتش��رة تريد أن تق��ول إن االندماج الذي حدث في
العال��م اإلس�لامي بين السياس��ة والدين ،يتعارض م��ع الديمقراطية وحقوق
اإلنس��ان وتف ُّت��ح وازده��ار األف��راد) ،منتق��دا فك��رة التروي��ج لمعارض��ة الدي��ن
للسياسة كما الحال في الرياض التي تستخدم الدين لمآربها السياسية.
جان-فيليب بالتو
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