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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

مجزرة صبرا وشاتيال
«كل شيء مسموح»!

تأمالت في دالالت شعار «ما تركتك يا حسني»
تميزت المقاومة بإحياء عاشوراء ولياليها ،ال من
قبيل الشعائر فحسب ،وإنما للتأكيد على مرجعية
المقاومة الفكرية والوجدانية والعقائدية.
ه��ي ليس��ت مناس��بة طائفي��ة كم��ا يحل��و لبعض
المتخاذلي��ن أو المتفلس��فين حصره��ا بمذه��ب أو
طائف��ة ،بل وليس��ت مناس��بة إس�لامية عامة تش��مل
جمي��ع المذاه��ب والم��دارس االس�لامية ،وانم��ا
تتخط��ى بأبعاده��ا المختلف��ة لتصب��ح مناس��بة
إنس��انية تله��م كل ح��ر ومق��اوم وصاح��ب كرام��ة
وتمثل له المرجعية الوجدانية للشرف واإلباء.
وش��عار «م��ا تركت��ك ي��ا حس��ين» ه��و أكب��ر
تجس��يد ل��روح المقاوم��ة ،فه��و يحم��ل ف��ي طيات��ه
كل الخط��وط والمث��ل والممارس��ات الت��ي تتبعه��ا
المقاوم��ة ،وعل��ى كل م��ن يري��د ق��راءة المقاوم��ة
وحركاته��ا ومحوره��ا وفهمه��ا ،التأم��ل ف��ي ه��ذا
الش��عار ودالالت��ه ومعاني��ه وم��ا يترت��ب علي��ه م��ن
تكليفات.
إن المقاومة كتاب مفتوح لكل متأمل في نهضة
االم��ام الحس��ين (ع) وثورت��ه الملهم��ة ل��كل الثورات
اإلنسانية.
إن الث��ورة الحس��ينية ه��ي تجس��يد ل��كل معان��ي
ودوافع الثورات الحقيقية والتي تبتغي رس��م طريق
نبيل وعادل وقائم على أس��س وثوابت راس��خة بداية
م��ن األحقي��ة بالقي��ادة وم��روراً باس��تخدام كاف��ة

الوس��ائل النبيل��ة الت��ي تتس��ق م��ع اله��دف النبي��ل،
وب��ذل كل التضحي��ات والت��ي أثمنه��ا التضحي��ة
بالنفس واألهل في سبيل الحق.
إنه��ا مدرس��ة متكامل��ة ف��ي االس��تحقاق ووض��وح
الغاي��ات ونب��ل الوس��ائل ،وه��ي مرجعي��ة كل ث��ورة
حقيقية وكل مقاومة نبيلة.
عندما تعلن المقاومة أنها «ما تركت الحس��ين»
فهي تعلن أنها ماضية لتحقيق غايتها دون تنازالت
ودون رض��وخ ألي ضغ��وط وتهدي��دات و«فزاع��ات»
وأنه��ا حاس��مة لخياره��ا عندم��ا تخي��ر بي��ن الس��لة
والذلة ،فهيهات منها الذلة.
والس��نة الكوني��ة ماضي��ة ول��كل عص��ر معس��كراته،
الباغي��ة والمقاوم��ة ،والمحاي��دة ف��ي غي��ر مح��ل
للحي��اد ،والمتخاذل��ة ،والت��ي تخ��ذل الح��ق وال
تنص��ر الباط��ل ،وه��ي متكررة عب��ر التاري��خ بدرجات
تص��ل للتطاب��ق ف��ي كثي��ر م��ن المواق��ف بمقياس
التفاصي��ل ،وف��ي كل المواق��ف بمقي��اس الس��نن
الكونية وقوانين الصراع وعناوين المعسكرات.
وعندم��ا يق��ول غاف��ل أو متوه��م أن نهاي��ة كل
مقاوم��ة هزيم��ة ومذبحة كربالئية ،فعليه أن يعلم
أن المقاوم��ة ه��ي م��ن انتصرت وأن االمام الحس��ين
(ع) هو الذي ذبح معس��كر البغي في كربالء ،حيث
انتص��ر ال��دم على الس��يف ال كمجرد ش��عار بكائي
أو تحلي��ل بالتمني ،وانما كحقيقة راس��خة خلدت

ف��ي األس��لوب الدعائ��ي نفس��ه لحمل��ة تحال��ف
الع��دوان عل��ى مط��ار الحدي��دة قب��ل م��دة انطلق��ت
حمل��ة مش��ابهة باتج��اه كيل��و  ،16وم��ا ل��م يحقق��ه
المرتزق��ة عل��ى األرض صنع��ه إع�لام الس��عودية
واإلمارات قبل أن ينهي المهزلة قرقاش بتصريح ال
يع��دو ع��ن كون��ه أمني��ة أخيرة لن تتحق��ق في كل
األحوال للخروج من المستنقع اليمني.
وم��ا ش��هده مح��ور الس��احل الغرب��ي م��ن تصعي��د
عس��كري األربع��اء ل��م يك��ن مفاجئ��ا وال اس��تثنائيا
بالنس��بة إل��ى الجي��ش واللج��ان الش��عبية ذل��ك
أن المع��ارك العنيف��ة ل��م تتوق��ف من��ذ أن أطلق��ت
واش��نطن العن��ان لقوى الع��رض والطلب الخليجية
إلخض��اع اليم��ن وإح��كام الس��يطرة عل��ى س��واحله
وموانئه االستراتيجية.
وباتج��اه كيل��و ،16دف��ع تحال��ف الع��دوان بثالث��ة
ألوي��ة عس��كرية غالبي��ة قادتها وأفراده��ا من عناصر
«القاع��دة» و«داع��ش» ،متبنيا اس��تراتيجية األرض
المحروق��ة لتحقي��ق مكس��ب ميدان��ي واخت��راق
تحصينات الجيش واللجان الشعبية.

الحديدة عصية على الغزاة ..مقتلة جديدة للمرتزقة
وباألس��لوب الدعائ��ي نفس��ه لحمل��ة المط��ار
اس��تبقت الماكينة اإلعالمية للعدو نتائج الحملة
العس��كرية األخيرة قبل أن ينقش��ع غبار المواجهات
ع��ن مقتل��ة حقيقية للعش��رات م��ن المرتزقة بينهم
قي��ادات تكفيري��ة ف��ي مقدمته��م المدع��و عدن��ان
الحكم��ي اليافع��ي رئي��س عملي��ات ما يس��مى اللواء
الثال��ث «عمالقة» ومحرقة متجددة ألعداد كبيرة
من اآلليات والمدرعات أمريكية الصنع.
ه��ذه الخس��ائر ف ّندته��ا وزارة الدف��اعُ ،مب ّين � ًة ،ف��ي
بي��ان نش��رته وكال��ة «س��بأ» الرس��مية تدمي��ر ثمان
مدرع��ات م��ن ط��راز أش��كوش وأرب��ع آلي��ات «أطق��م
عسكرية» إضافة إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من
المرتزقة بينهم نحو  45من لواء المدعو اللحجي.
وأك��د بيان الدفاع «كس��ر الزحف الواس��ع الذي
س��انده طي��ران الع��دوان بأكث��ر م��ن  50غ��ارة» أدت

ذكر الحسين (ع) وألهمت كل مقاومة.
والتاري��خ يق��ول إن المقاوم��ات ه��ي المنتص��رة،
وكلن��ا ي��درك ذلك عب��ر اس��تعراض كل محطات
التاري��خ ،فهل بقي اس��تعمار أو اس��تكبار قامت ضده
مقاومة؟
خ��رج االحتالل مهزوماً رغم بغيه وضخامة عتاده
وعدته أمام مقاومات الشعوب ،وانهارت امبراطوريات
كب��رى أم��ام المقاوم��ة ،ولم تعاد الك��رة ولم ينتصر
البغ��ي اال بالتخل��ي عن المقاومة والتحول لس��لطة
بغي سرعان ما تقوم ضدها مقاومات جديدة!
إن االحتف��ال بليال��ي عاش��وراء وتجدي��د أحزانه��ا

إل��ى س��قوط  30ضحي��ة بينه��م نس��اء وأطف��ال إث��ر
اس��تهداف ف��رزة صنع��اء وأماك��ن أخ��رى قريبة من
ساحة المواجهة.
ومتأث��را بعملي��ات التضخي��م والتهوي��ل المعت��ادة
اعتل��ى وزي��ر «التغري��د» اإلمارات��ي ،أن��ور قرق��اش،
وزي��ر الدولة اإلمارات��ي للش��ؤون الخارجية كعادته
منب��ر الفذلك��ة و«الفهلوة» زاعما ب��أن الحديدة هي
التغيير المطلوب إليجاد حل سياسي في اليمن.
أضغ��اث أح�لام ت��راود بائس��ا جاهال لتاري��خ اليمن
وب��أس أبنائ��ه وأوه��ام يعيش��ها تحال��ف الع��دوان
المترن��ح عل��ى س��جل م��ن اإلخفاق��ات والهزائ��م
الممت��دة من الش��مال إلى الش��رق والجنوب في ظل
متغي��رات ومعطي��ات ميداني��ة ترج��ح كفة الجيش
واللجان الش��عبية في حسم معارك الساحل الغربي
واذالل الغزاة واهالك مرتزقتهم.

وجوه على الرصيف األسوأ في الصراع ضد سوريا

ال��كل ف��ي العال��م من السياس��يين أصب��ح يم��ارس الك��ذب وبالوثائق،
وحجة عليه ..أفالطون قال»س��قراط عزيز
والحقيق��ة أمام��ه واضحة ّ
عل� َّ�ي لك��ن الحقيقة أع � ّز منه» ،وهؤالء قالوا الحقيق��ة غير ُممكنة في
االدّعاء الكيمياوي ضد سوريا لكن ترامب أع ّز منها.
واضح أن الس��عودية فقدت مصداقيتها السياسية والدينية ،انطالقاً
م��ن حربه��ا اإلجرامي��ة عل��ى اليم��ن ،وم��ن ممارس��تها للك��ذب ف��ي حق
القتل��ى اليمنيي��ن ،فق��دت كل مب � ّررات ادّعائه��ا بأنه��ا تم ّث��ل العال��م
الس � ّني بعد أن ّ
تكش��فت جرائم القتل ،وجرائم الرش��وة التي مارس��تها
في حق الشعب الماليزي مع الوزير المعزول نجيب عبد الرزاق ،وضد
الذ َمم.
الشعب الباكستاني مع نوّاز شريف ،ومن ورائها شراء ِ
إن حربه��ا ض��د اليم��ن هي حرب مصالح س��عودية إماراتي��ة جغرافياً،
وألميركا وإس��رائيل سياس��ياً ،وهي حرب ال يمكن ّ
ألي طرف خارجي
النجاح فيها حتى ولو ّ
تدخلت أميركا بجيوشها.
لكن المأس��اة الس��عودية هي في الموقف الخطأ من إيران ،إيران هي
الق �وّة الصاع��دة ف��ي المنطق��ة وتخش��اها مس��تقب ً
أمور ع �دّة ..ال
ال م��ن ٍ
داعي لذكرها اليوم ،ولذلك هي تبكي صباح مساء من إيران وتشكوها
بالرشوة إلى الغرب وقد يأتي الوقت إذا سقط أمير في حفرة في الطريق
العام تقول إن ذلك تم بفعل إيران إن لم تقل بصواريخها المرس ّلة من
اليم��ن وه��م يعلم��ون  -إن ل��م يكون��وا بمخابراتهم فبالمخاب��رات التي
الجح��ر المغ َلق علمياً
تس��تخدمهم (أمي��ركا)  -إن إي��ران خرج��ت من ُ
إل��ى األف��ق التكنولوج��ي العالمي وصارت قوّة إقليمي��ة ضاربة ،وهذا ما
أك �دّه األمي��ن العام الس��ابق لحلف «الناتو» في قول��ه «لدى إيران من
المتوس��طة ضع��ف م��ا يملك��ه حل��ف النات��و» ،والمؤل��م إن
الصواري��خ
ّ
التاري��خ ص��ار ف��ي نظر فاقديه مج ّرد ُخراف��ات وال تقبل الرواية فيه إال
إذا «تتالعب بأحرف األس��ماء ..فتضع س��لمان س ّيافاً في بالط الملك
سليمان »..مؤلم حقاً ما وصل إليه العالم اليوم.
ال��كل ف��ي العال��م من السياس��يين أصب��ح يم��ارس الك��ذب وبالوثائق،
وحجة عليه ..أفالطون قال« :سقراط عزيز
والحقيقة أمامه واضحة ّ
عل� َّ�ي لك��ن الحقيقة أع � ّز منه» ،وهؤالء قالوا الحقيق��ة غير ُممكنة في

اال ّدع��اء الكيمي��اوي ض��د س��وريا لك��ن ترامب أع ّز منها ..س��وريا صارت
هي التراجيدية األكثر حضوراً في ثقافة الكبت السياس��ي واألجهزة
األمني��ة  ..ل��م يس��لم م��ن ه��ذا الك��ذب حت��ى الذي��ن ي ّدع��ون باس��تمرار
الطي��ب أردوغان صار ج�ل ّ
اداً لكل
أنه��م ُحم��اة اإلس�لام والداع��ون إلي��هِّ ،
ما ي ّتصل باإلس�لام من أجل أال يخرج من س��وريا إال وقد اقتطع منها
ج��زءاً يعتب��ره ال ُعم��ق االس��تراتيجي لتركي��ا!! ب��ل ذه��ب ب��ه الخي��ال
والكذب إلى االدّعاء بأنه سيص ّلي فاتحاً في مسجد األمويين.
الس��عودية و ّرث��ت الحرمي��ن الش��ريفين ألبن��اء س��عود وأزاح��ت كل
اآلث��ار اإلس�لامية م��ن حولهما وترك��ت اآلثار اليهودية بم��ا فيها أحد
المعاب��د ،وص��ارت تقتل باس��م اإلس�لام ف��ي اليمن وفي غيره بوحش��ية
وذل��ك م��ا ل��م يح��دث حتى ف��ي العص��ور األول��ى لوجود اإلنس��ان على
األرض .أرض اليم��ن ص��ارت بتعبير الش��اعر االنكليزي أليوت «األرض
اليباب» ،ثم تقول ثقافة الجهل لدى التحالف ومن دون حياء أو خجل
عل��ى لس��ان الناط��ق باس��مه أنها تقت��ل أطفال اليم��ن «وفق �اً لمعايير
ّ
«يؤك��د
النات��و»!! والك��ذب نفس��ه والخطاي��ا يمارس��ها بومبي��و إذ
للكونغرس التزام السعودية واإلمارات بحماية المدنيين في اليمن»!!
مما دفع الس��يناتور األميركية إليزابيث وارن إلى القول إنها «عبارة
عن تأييد وتحس��ين س��معة الس��عودية في أميركا» وماذا بالس��عودية
م��ن مضح��كات بتعبي��ر المتنبي ،كل معارض ش��ريف يدافع عما بقي
م��ن تاري��خ اإلس�لام ف��ي أرض نج��د والحج��از يس��جن ثم يقت��ل ،وكل
عال��م غي��ر مناف��ق يختط��ف ،ث��م «يُق َت��ل تعزي��راً» وكل صاح��ب مال
�جن وف��ي م��كان مجه��ول..
ال يق �دّم الجزي��ة
لمحم��د ب��ن س��لمان ُيس� َ
ّ
تخصصة ،قد عقدت
الم ّ
تق��ول مص��ادر عليمة «إن المحكم��ة الجزائية ُ
جلس��ات محاكم��ة س � ّرية حتى اآلن ل �ـ  15معتقل رأي ،بينهم مش��ايخ
وأكاديمي��ون وإعالمي��ون وناش��طون ،مش��يراً إل��ى أن االعتق��ال كان
«بتهم زا ِئفة».
وأضاف أن النيابة طالبت بعقوبات مشدّدة ضدّهم من بينها «القتل
تعزي��راً» لبعضه��م و«الس��جن ألكثر من  20س��نة» آلخري��ن  .وتعتقل
الس��عودية ما يُناهز  100ش��خصية ،وتتك ّتم على االعتقاالت وأس��بابها،
َب ْي� َ�د أن معلوم��ات ُمس � ّربة تفي��د بتع � ّرض العدي��د م��ن المعتقلي��ن
أمه
النته��اكات خطي��رة .المئ��ات منه��م اآلن ف��ي الظلمات ،ويق��ال إن ّ
ل��م تفل��ت من هذا الس��لوك الهجي��ن ،يقول باراك أوباما ف��ي آخر زيارة
له للس��عودية «إن س��لمان بن عبد العزيز قال له وهو يودّعه إن زوجتي
في أميركا تعالج وحين أزورها أزوركم» ،فبهت أوباما ألنه يعرف أن
زوجته ليس��ت في أميركا ولم يخبره طبعاً إش��فاقاً عليه ألنه تعبان..
إنه��ا محج��وزة ف��ي قص��ر ف��ي أح��د الم��زارع بالس��عودية ألنه��ا رفض��ت
محم��د بن س��لمان ولي �اً للعهد ،ب��ل إن مدير مخابراته الس��ابق
تعيي��ن ّ
المتط ّرفي��ن الذين
ترك��ي الفيص��ل لم��ا س��ئل ف��ي لقاء صحف��ي ع��ن ُ
رس��لوا إل��ى أفغانس��تان بأنه��م نقل��وا من الس��عودية أجاب كذب �اً بأنه
أُ ِ
تنس��ق مع
ال يعرف هذا األمر ،مع إن أجهزته األمنية هي التي كانت ّ
المخاب��رات األميركية على تدريبهم ونقلهم من مكان في الس��عودية
ّ
ومؤكد ومنش��ور في كت��ب .ولكن َمن
إل��ى أفغانس��تان ،وه��ذا معروف
يتحمل ِوزر هذا الكذب المتواصل؟
ّ
المؤسس��ات االس��تخباراتية واإلعالمي��ة تعل��م أن س��وريا ل��م
كل
ّ
تس��تعمل غاز الس��ارين ،وأن روس��يا بأقمارها االصطناعية ومخابراتها
المنتش��رة ف��ي الق��ارات الخم��س تق��ول أيض �اً إن العملي��ة ُمفب َرك��ة

لي��س ابتع��اداً وانع��زا ً
ال ع��ن قضاي��ا األم��ة ،أو هرب �اً
للتاري��خ عل��ى حس��اب الحاض��ر ،وإنم��ا إمع��ان ف��ي
الحاضر والمس��تقبل وتجديد دوري للعهد وعقيدة
المقاومة.
أم��ة خل��ت ،ب��ل أم��ة
الحس��ين (ع) وثورت��ه ليس��وا ّ
بقيت وستبقى الى األبد.
وتجدي��د البيع��ة والعه��د وش��عار «م��ا تركت��ك
ي��ا حس��ين» ه��و اع�لان لبرنام��ج المقاوم��ة وتقدي��ر
موق��ف اس��تراتيجي ،وتخطي��ط للمس��تقبل ويقي��ن
بالنصر.
إيهاب شوقي
ومس��تفيدا م��ن الغط��اء األمريك��ي ومواقفه��ا
المتماهي��ة لي��س آخره��ا ادع��اءات وش��هادات وزي��ر
الحرب جيمس ماتيس أمام الكونغرس بأن الرياض
وأب��و ظب��ي تتخ��ذان إج��راءات ملموس��ة لخف��ض
الخط��ر عل��ى المدنيي��ن والبني��ة التحتي��ة المدنية
ف��ي اليم��ن ،يص��ر تحال��ف الع��دوان عل��ى ارت��كاب
المزي��د من الجرائ��م بالتوازي مع محاولته تحقيق
إنج��از ميدان��ي ف��ي الس��احل الغرب��ي يحف��ظ م��اء
وج��ه المه��روق ويعي��د إل��ى قوات��ه ش��يئا م��ن هيبتها
المفقودة.
ووف��ق الخط��ط المرس��ومة له��ا تس��تمر عملي��ات
عس��كرية للجي��ش واللج��ان ب��دا معه��ا ان الس��احل
الغرب��ي ل��ن يك��ون إال مصي��دة دامي��ة لتش��كيالت
الع��دوان وعل��ى وقعه��ا لن يجد تحال��ف اإلجرام من
وس��يلة لتبرير تعثره وانكش��اف حمالت��ه التضليلية
س��وى ادع��اء الح��رص عل��ى أرواح المدنيي��ن رغم ما
يرتك��ب بحقه��م م��ن جرائ��م إب��ادة جماعي��ة وان غدا
لناظره قريب.
اسماعيل المحاقري

وتظه��ر الدلي��ل .القضي��ة كله��ا أن ال��كل منه��م مس��اهم ف��ي صناع��ة
اإلره��اب وأن ال��كل أيض �اً له أه��داف كبرى من اإلره��اب ،رغم أن الكل
خس��ر الره��ان وأن ال��كل يق��ول ميزانية «تفقيس» اإلره��اب أدّت إلى ما
يشبه اإلفالس االقتصادي بعد اإلفالس األخالقي واإلنساني.
ف��ي س��نة 1995أي��ام المحن��ة في الجزائ��ر والتي موّلها بع��ض أثرياء
الس��عودية كما ّ
أكدت برقية س � ّرية لوكالة المخابرات األميركية
أرس��لت لهي�لاري كلينتون من ليبيا قال الرئي��س الجزائري اليميني
زروال« :نح��ن ف��ي الجزائ��ر دخلن��ا نف��ق الح��رب الداخلي��ة ون��رى اآلن
المخ��رج ،ال خ��وف علين��ا ،وإنما الخوف كله على دول عربية تس��خر
من��ا وتضح��ك من��ا ،س��تدخل قريباً ه��ذا النفق واهلل أعل��م بخروجها
منه ،وحين تدخل نفق الدماء س��اعتها نحن لن نضحك ولن نس��خر
منها ألننا نعرف ثمن الدماء».
وإذا تس��اءلنا بالمنط��ق السياس��ي واألخالق��ي لمدى ه��ذا الخراب يا
أردوغ��ان وي��ا ع��رب الخلي��ج (الفارس��ي)؟ يُجي��ب أردوغان ّ
«بش��ار يجب
أن يرح��ل» وكأن س��وريا مازال��ت ج��زءاً م��ن اإلمبراطوري��ة العثمانية،
ّ
ومؤكد أنه في بداية الحرب ال يتك ّلم باس��مه واس��م تركيا بل باس��م
«النات��و» والوالي��ات المتحدة األميركية ،ولما فش��ل الجميع انقلبوا
علي��ه وص��ار يم��د ي��ده للصين وروس��يا كالمغلوب في الح��رب ،أو ألنه
مهزوم هزيمة شبيهة بهزيمة نابليون والذي مات في منفاه في هيالنة
�جل التاري��خ بال��دم تق ّلب��ات
تح��ت أنظ��ار أعدائ��ه .ربم��ا يك��ون ق��د س� ّ
أردوغ��ان ألكث��ر م��ن س��تين مرة بين كلم��ة «يرحل ّ
بش��ار» وال يرحل
«بين ال أطماع لتركيا في سوريا» وترى أحق ّيتها في شريط حدودي
من أرض س��وريا لها كـ «جيو اس��تراتيجي» وعلى عمق ثالثين كلم،
يؤسس جيشاً من المرتزقة ويحتل به عفرين وغيرها ويحاول
ثم لماذا ّ
اآلن تأسيس دويلة لهم وجيش تحت مصطلح خبيث «الجيش الحر»
وقادته في تركيا يتاجرون بدماء الشعب السوري.
لق��د ص��ار أردوغ��ان بح��ق الرج��ل صاح��ب الوجهي��ن ول��م تع��د أي��ة
صف��ة ف��ي السياس��ية يمكن أن يوصف بها دولي �اً وال آية صفة لها صلة
باإلس�لام ال��ذي يخ��ادع ب��ه الجميع ،فقد تم س��حب تمثاله من س��احة
�كل مهي��ن ،كم��ا أضح��ى أضحوكة حتى وس��ط ش��عبه،
ألماني��ة بش� ٍ
بل ذهب به اإلجرام إلى االس��تعانة بالغرب كله ضد س��وريا وطالبه
بتحم��ل مس��ؤوليته حي��ال هجوم إدل��ب ،ألن كلفة المواقف الس��لبية
ّ
ستكون باهظة ،و«ال يمكن ترك الشعب السوري لرحمة األسد» ،حسب
تعبي��ره .وزعم أردوغ��ان أن «المتم ّردين المعتدلين لعبوا دوراً هاماً في
مكافحة تركيا لإلرهاب ش��مالي س��وريا» و«س��يكون دعمهم مهماً في
إدلب» .والسؤال هل من يجلب اإلرهاب من أكثر من  80دولة يحارب
اإلرهاب؟ إن قلب الحقائق بمثل هذا االستخفاف بالعقل البشري أمر
في ُمنتهى االنحطاط السياسي فض ً
ال عن األخالقي.
لق��د بايع��ت الس��عودية دونال��د ترام��ب وبحض��ور اإلم��ام الس��ديس
وق ّدم��ت ل��ه الجزي��ة ب �ـ  500ملي��ار دوالر ف��ي رحلة غباء نح��و االنزالق
بالدي��ن إل��ى م��ا يش��به الوثني��ة ف��ي «ال�لات ،والع��زى ،ومن��اه» ،قص��د
المؤسس��ات الرس��مية واإلعالمي��ة
�خص يوص��ف ف��ي
ّ
االرتب��اط بش� ٍ
والفكري��ة لبلده بأنه األس��وأ في تاريخ رؤس��اء أمي��ركا .إن الذي يقول
ع��ن مستش��اره لألم��ن القوم��ي «مكماس��تر» كم��ا يق��ول الصحف��ي
وودورد «وق��د ظه��ر ف��ي المقابل��ة مع ترامب ف��ي زيّه العس��كري ..يقال
إن ترام��ب س��أل قائ ً
ال من كان ه��ذا الرجل؟ .لقد كتب كتاباً أليس
كذل��ك؟ يق��ول أش��ياء س � ّيئة ع��ن الن��اس ..كان يرت��دي مث��ل بائ��ع
الجعة ..والرئيس بمثل هذا التفكير أكيد س � ُيعزل مثل نيكس��ون أو
يُقتل مثل كينيدي».
محمد لواتي
ّ

َعم��دت الحرك��ة الصهيوني��ة إل��ى اس��تخدام الق��وة
والمج��ازر ضد الش��عب الفلس��طيني كإح��دى الركائز
األساس��ية لتحقي��ق أهدافه��ا ،ليتكام��ل لديه��ا بذل��ك
البعدان النظري والعملي «لتسوية الوضع في فلسطين
بالق��وة العس��كرية» ،بحس��ب ق��ول «ديفيد ب��ن غوريون».
وعلي��ه حف��ل تاري��خ «إس��رائيل» والحرك��ة الصهيوني��ة
بالجرائ��م والمج��ازر ض��د الفلس��طينيين والع��رب س��واء
بتنفي��ذ مباش��ر أو عب��ر األدوات أو بش��كل مش��ترك كم��ا
حص��ل في مج��زرة صبرا وش��اتيال .وذلك ف��ي محاوالت
اس��تخدمتها العصاب��ات اإلرهابي��ة الصهيوني��ة ،وم��ن
بعده��ا «الجي��ش الصهيوني» ،لتحقي��ق هدف واحد ،هو
إب��ادة الش��عب العرب��ي الفلس��طيني وتصفيت��ه بالقت��ل أو
إجباره على الهجرة خوفاً من هذه اإلبادة.
ويؤك��د البروفس��ور اليهودي «إس��رائيل ش��احاك» (أن
عمق��ت الخصوصي��ة والعنصرية لدى
الديان��ة اليهودي��ة ّ
اليه��ود) من خالل اس��تلهام ال��روح العدواني��ة في التراث
الدين��ي اليه��ودي ،ال��ذي ينت��ج عنهم��ا :القت��ل والس��بي
والتدمي��ر والقس��وة الوحش��ية .وم��ن خ�لال اس��تلهام
تقالي��د الروح العدوانية في الفكر والس��لوك الصهيوني،
فالصهيونية فكراً وسلوكاً موبوءة بالتعصب العنصري
يتوس��ل به��ا الصهاينة
والدين��ي ،والعن��ف ه��و األداة التي ّ
إلعادة صياغة شخصية اليهودي ،وقد جعلت الصهيونية
م��ن اللح��م وال��دم العربي معه��داً لتخريج خب��راء القتل
المجان��ي. أي أنه��ا تش��كل األس��اس الدين��ي لالحت�لال
والتوس��ع والس��يطرة ،ال��ذي ينت��ج عنه��ا :االغتص��اب
اليهودي ألرض الغير بعد طرد أهل األرض عنها.
ّ
ولخص رئيس وزراء العدو الس��ابق «أرييل ش��ارون» في
مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الكات��ب والصحافي «اإلس��رائيلي»
«عام��وس ع��وز» وأطل��ق عليه��ا مصطل��ح «المانيفس��تو
الن��ازي لش��ارون» ونش��رتها صحيف��ة «داف��ار» العبري��ة
ف��ي ( ،)1982/9/17وم��ن ث��م ترج��م إل��ى الفرنس��ية
وص��در ع��ن دار «كالم��ان ليف��ي» تح��ت عن��وان «أصوات
إس��رائيل» ،فتحدث ش��ارون بمنتهى الوض��وح عن أدبيات
المج��زرة التي أس��ماها «المهمات الق��ذرة» .وأوضح عوز
ف��ي تقديم��ه للح��وار ـ بحس��ب م��ا نق��ل ن��واف ال��زرو ـ ،أن
«اعترافات ش��ارون ف��ي اللقاء المانيفس��تو تعكس إيماناً
نازي �اً يعلن��ه ش��ارون صراحة ،حي��ث أعرب ع��ن رغبته بأن
يطب��ق على الفلس��طينيين ما فعله هتل��ر باليهود خالل
الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ويأس��ف ألن ذل��ك لم يحصل
عام  .»1948ويضيف «أنا ال أعرف إال شيئاً واحداً ،طالما
أنن��ا نقات��ل ألج��ل وجودن��ا ،فكل ش��يء مس��موح .حتى ما
ه��و غير مس��موح به عرف��ا ،حتى طرد الع��رب جميعاً إلى
الضفة الشرقية لألردن .كلهم قطعيا».
وق��د ارتكب��ت العصابات الصهيوني��ة  12مجزرة منظمة
قب��ل النكب��ة ع��ام  ،1948و 44مج��زرة بع��د النكب��ة ف��ي
الق��رى والم��دن والمض��ارب الفلس��طينية المختلف��ة،
وكان��ت أكب��ر تل��ك المج��ازر ف��ي  30كان��ون األول /
ديسمبر ،1947حين قامت جماعة من عصابة «اإلرغون»
بإلق��اء عبوتي��ن عل��ى مجموع��ة م��ن نح��و ( )100عام��ل
فلسطيني ،كانوا واقفين أمام مصفاة النفط في حيفا
لتسجيل أسمائهم للعمل.
وم��ن أخط��ر المج��ازر الصهيوني��ة المرتكب��ة ف��ي ع��ام
1948؛ مجزرة «دير ياس��ين» ف��ي قضاء القدس؛ ومجزرة
قري��ة «الطنط��ورة» إل��ى الجن��وب م��ن مدين��ة حيف��ا
الس��احلية؛ ومجزرة قرية «بلد الش��يخ» في قضاء حيفا؛
وثم��ة مج��ازر أخ��رى ارتكب��ت ف��ي ق��رى وم��دن فلس��طين
ّ
خالل عام .1948
كم��ا ارتكب��ت العصاب��ات الصهيوني��ة مج��زرة ع��رب
العزازم��ة (ف��ي بئ��ر الس��بع) ( ،)1950/9/3ومج��زرة
ش��رفات ( ،)1951-2-7ومج��زرة بي��ت لح��م،)1952-1-6( :
ومج��زرة بي��ت ج��اال ،)1952-1-11( :ومج��زرة الق��دس:
( ،)1953-4-22ومج��زرة مخي��م البري��ج،)1953/8/28( :
ومج��زرة قبي��ة ،)1953/10/15-14( :ومج��زرة نحالي��ن:
( ،)1953/3/28ومج��زرة قلقيلي��ة (،)1956/10/10
ومج��زرة مخيم رفح ،ومجزرة الكرامة ،ومجزرة مخيمات
لبن��ان ،)1974/5/ 16-14( :ومج��زرة عي��ن الحل��وة:
( ،)1983/5/16ومج��زرة ح��رم الجامع��ة اإلس�لامية ف��ي
الخلي��ل ،)1983/7/26( :ومج��زرة المس��جد األقص��ى:
( ،)1990/10/8ومج��زرة الح��رم اإلبراهيم��ي في الخليل:
( ،)1994/2/25ومذبح��ة قان��ا ،)1996/4/18( :ومذبح��ة
النف��ق ،)1996/9/25( :وكذلك ارت��كاب مجازر في غير
ع��دوان صهيون��ي عل��ى غ��زة  2009-2008و 2012و ،2014
وهي استكمال للمجازر السابقة وتمهيد لمجازر الحقة!
ل��م يك��ن كالم ش��ارون ع��ن ارت��كاب المج��ازر مج��رد
حدي��ث عاب��ر ،ب��ل م��ا ق��ام ب��ه عل��ى م��دار حيات��ه ع ّب��ر ع��ن
األبع��اد النظري��ة والممارس��ة العملي��ة للفك��ر الصهيون��ي
اإلقصائ��ي واإللغائ��ي .وم��ا تنفي��ذ مج��زرة صبرا وش��اتيال
( ،)1982/9/18-16الت��ي أدانه��ا المجلس العمومي لألمم
المتح��دة ف��ي  16كان��ون الثاني/ديس��مبر  ،1982ووص��ف
م��ا ح��دث فيها باإلب��ادة الجماعية ،إال مث� ً
�ال واضحا على
ذلك .فهذه المجزرة المروعة أصدر أمر تنفيذها ش��ارون
وزير الحرب آنذاك والذي استقال فيما بعد لرفضه نتائج
لجن��ة التحقيق الخاصة ،و»رفايي��ل إيتان» رئيس أركان
الح��رب ف��ي حكوم��ة «مناحي��م بيغ��ن» ،ونف��ذ المج��زرة
الجي��ش «اإلس��رائيلي» ترافق��ه المجموع��ات االنعزالي��ة
اللبناني��ة وم��ا س��مي جي��ش لبن��ان الجنوب��ي (عم�لاء
إس��رائيل) ،حيث وُجد قرابة  3000جثة (والبعض يتحدث
ع��ن  ،)3500م��ا بي��ن طف��ل وام��رأة وش��يخ ورج��ل م��ن أبناء
الشعب الفلسطيني والمئات من أبناء الشعب اللبناني.
إن مج��زرة صب��را وش��اتيال تعتب��ر واح��دة م��ن المج��ازر
الت��ي ارتكبته��ا العصاب��ات الصهيوني��ة بمعاون��ة م��ن
أدواته��م به��دف القض��اء عل��ى الوج��ود الفلس��طيني ف��ي
لبنان ،واس��تكمال مخطط تهجيرهم ،وفي الوقت نفس��ه
يؤكد على ترابط الفكر والعقيدة اليهودية المس��تمدة
من خرافات وأس��اطير التلمود التي أكدتها الصهيونية
ق��و ً
ال وعم ً
ال على أن مرتكبيه��ا متجردين من كل القيم
اإلنس��انية ،ويتمس��كون بعقي��دة تلمودي��ة تدع��و إلى قتل
الغير وإفنائه بزعم مرضاة «الرب»!
هيثم ابو الغزالن

