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الدروس والعبر  ودون ذلك سنبقى
نـدور في حـلـقة مـفـرغة. ولـعلّ قـيـمة
ا لها وما عليها  هو أية جتربة  
بـنـقـدهـا  وفي ذلك الـطـريـق الـقو

لتجاوز األخطاء والثغرات.
WOB ý W UÝ— ∫ÎUFÐ«—

لم يــكن وعــد بــلـفــور ســوى رســالـة
شخصيـة موجهة مـن وزير خارجية
إلـى شــــخـص عـــــادي  وبــــأحـــــسن
األحــــوال فـــهـي لـــيــــست أكــــثـــر من
تصريح سيـاسي ال ينطوي على أي
إلـزام قانـوني  ولهـذا فـإنه ال يدخل
فـي نـطـاق الــعالقـات الـدولــيـة الـتي

حتكمها قواعد القانون الدولي.  
كـمـا إن الـوعـد ليـس اتفـاقـيـة دولـية
مــلـزمــة  ألنــهـا لــيس بــ دولــتـ

وهي رسالة موجـهة من طرف واحد
حــكــومـي إلى "مــواطن"  فــضالً عن
عـدم شـرعـيـة مـضـمـونه  ألنه أحلق
ضـرراً بـطـرف ثـالث  وهم أصـحـاب
الــبالد األصــلـيــ الـذين أســمـاهم "
غـيـر يهـود" عـلـماً بـأن الـيـهود خالل
وقت إصـدار الـوعـد كانـوا يـشـكّـلون
قصـود بغير أقلـية ضئـيلة  وكـان ا
" اليهود حسب الوعد "عرب فلسط
الـذين يـشـكّـلون األغـلـبـية الـسـاحـقة
من الـسكّـان الـذين تُنـتـهك حقـوقهم
والسيّما حقهم في تقرير مصيرهم.
وإذا كانت اإلشارة إلى الـوعد قد
أدرجت في صكّ االنتداب  فاألمر لم
يكن إلّـا تعسّـفاً واسـتغالالً وافتـئاتاً
عــلى قــواعـــد الــقــانــون الــدولي من
جـــانب بـــريــطـــانــيـــا الــتـي حــاولت
إعـطـائه صـبـغة قـانـونـيـة   إذْ ليس
من حــقــهــا أو حق أي أحــد إعــطــاء
مثل هذا الـوعد  وهو حسب تـعبير
الـزعيـم العـربي الـراحل  جمـال عـبد
ن ال ــلك  الــنــاصـــر: " وعــد مـن ال 
يــسـتــحق". وإذا كـان الــوعـد بـاطالً
فـإن االستـنـاد إليه بـاطل هـو اآلخر
فـما أنـشئ عـلى الـبطالن فـهـو باطل
من الـناحـية الـقانـونيـة  األمر الذي
يــنــعــكس عــلى مــســؤولــيــة الــدولـة
ُــنــتــدبـة الــتي تــصــرّفت بــحــقـوق ا
شــعـب فــلـــســطــ وجتـــاوزت عــلى
الــفـــتــرة احملــدّدة لـالنــتــداب خــارج

إرادة الشعب العربي الفلسطيني.
وكــان قـد سـبق إصــدار وعـد بـلـفـور
مـراسـالت عـديـدة بـيـنـهـا مـا  بـ
ــنـــظــمــة حـــايــيم وايـــزمن رئـــيس ا
ـيـة  واحلـكـومة الـصـهـيـونـيـة العـا

الــبــريــطــانــيــة  وهي مــراسالت 
ـوجـبهـا مـنح "الـشركـة الـقانـونـية
اليهوديـة" سلطة تـعطيها "احلق في
احلـــصــول عـــلى أمـالك الــدولـــة في
فلسـط وعلى أرض ستـؤول للتاج
الـبــريـطـاني"  مع "وعـد" بـاسـتـقـدام
سـكـان جـدد (مـهـاجـرين) لـيـسـكـنـوا
أرض فـلــسـطـ عـلى قـدر من الـعـلم
ــــعـــرفــــة  كــــمــــا نـــصّـت إحـــدى وا
الـــرســـائل.حـــصـل ذلك حـــ كـــانت
فـــلـــســطـــ ال تــزال ضـــمن الـــدولــة
الـــعـــثــمـــانـــيــة  ولـم تــصـــبح حتت
االحــــــــتـالل ثـم حتـت االنــــــــتــــــــداب
راسالت البريطاني. وكان عدد من ا
والـتــصــريــحــات قـد صــدر في وقت
ســـــابق  مـــــثـــــلــــمـــــا هي رســـــالــــة
ــيـرســتــون" الــتي وجــهــهـا إلى "بــا
الــسـفــيـر الــبـريــطــاني لـدى الــدولـة
الـعـثـمـانـيـة  يـطـالـبه بـالـعـمل عـلى
توطـ اليـهود في فـلسـط  1840
وتـصـريـحـات دزرائـيـلي وهـو اآلخر
رئــيس أســبق لــبـريــطــانــيــا وزعـيم
حـزب احملــافــظــ  الــذي لم يــخفِ
أصــله الـيــهـودي  ودفـاعـه عن فـكـرة
تـوطـ اليـهـود. كل ذلك اسـتـند إلى
فـكـرة خاطـئـة وإلغـائـية تـفـترض أن
فلسـط " أرض بال شـعب   لشعب
بال أرض" وهي الـفـكـرة الـتي حـاول
نــشــرهــا الــرحــالـة الــبــريــطــانــيـون
وغـيـرهم مـنـذ الـقـرن الـتـاسـع عـشر

مـبـاشر  وخـصـوصـاً خالل احلرب
ـيـة األولـى  وتـقـد خـدمـات الــعـا
سـيـاسـيــة  وأمـنـيـة واســتـخـبـاريـة
ـشروع ومـاليـة لـها  بـحـيث صار ا
ـــشــروع الـــصـــهــيـــوني جـــزء من ا
ــــنـــطــــقـــة  بل اإلمـــبــــريـــالـي في ا
الشريان احليوي  الذي تغذّى عليه
لفصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا
 ألن ما يجمعها هو السعي لتجزئة
األمـة العـربـيـة ومنع قـيـام أي شكل
من أشــكــال الـوحــدة بــ الــبــلـدان
الــعــربــيـــة.ومــنــذ ذلك احلــ وإلى
الـــيــــوم  والســـيّـــمـــا بــــعـــد قـــيـــام
"إســـرائــيل" كـــان هــنــاك انـــســجــام
ـشـروع اإلمـبـريالي وتـنـسـيق ب ا
ــشــروع الــصــهــيــوني  بــحــيث وا
يـكمّـل أحدهـمـا اآلخر  وخـصـوصاً
فـي مـواجــهــة أي مــشــروع حتـرّري
وحــدوي عـربي. وكـانـت "إسـرائـيل"
حتـــــظـى بــــرعـــــايـــــة كـــــامــــلـــــة من
يـة  وخـصـوصاً اإلمـبـريـاليـة الـعـا
ـرحـلة من بـريـطـانيـا وفـرنسـا في ا
األولى  ومنـذ أواسط اخلمسـينات
بـدأت الـرعـايـة األمـريـكـيـة تـتـعـاظم
لـتأمـ تـفوّق "إسـرائـيل" عـسكـرياً
إضـــافـــة إلـى الـــدعم االقـــتـــصـــادي
والتكنولوجي والعلمي  فضالً عن
ـــتـــحـــدة وفي دعـــمـــهــــا في األ ا
احملافل الـدولية سـياسيـاً وإعالمياً
ـشـروعـة وغـير بـجـمـيع الـوسـائل ا
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حـ نتـوقّف الـيوم وبـعد  100عام
عــلى صــدور وعــد بــلــفــور  يــكـون
الهـدف من ذلك هو إنـعاش الـذاكرة
الـــتــاريـــخــيـــة إلدارة حــوار نـــقــدي
ارجتــاعي لـــلــمــاضي يـــشــارك فــيه
الـــشـــبـــاب  والســيّـــمـــا اجلـــامــعي
بــحــيــويـتـه وجــدارته  خــصــوصـاً
ونحن نـلقي هـذه احملاضـرات  على
طــلــبــة كــلــيـــة احلــقــوق والــعــلــوم
الـسـيـاسـيـة واإلداريـة في اجلـامـعة
اللبنانيـة  والقصد من ذلك تنشيط
ــــخـــاطـــر تــــلك احملـــطّـــة الـــوعي 
ـستـمـرّة والـتـحـدّيات الـتـاريـخـيـة ا
الراهنة التي تواجه األمة العربية.
وال نـسـتـهـدف مـن النـقـد الـتـفـتـيش
في الـدفـاتـر العـتـيـقة  أو اسـتـذكار
تـفـاصـيل الـدرس الـتـاريـخي وكـأنه
ـدرسيـة  على إحدى احملـفـوظات ا
أهـــمــيــة االســـتــذكــار ألنه يـــتــعــلّق
ـعاصـر  وليس بالـتاريخ الـعربي ا
الهدف "جـلد الذات" أو "ندب احلظ"
كـل عـام  بـقـدر مـا نــريـد مـصـارحـة
ومــصــاحلــة مع الــذات  والســيّــمـا
عــنــدمــا نــقـوم بــكــشف نــواقــصــنـا
وثغراتنا وتقصـيراتنا وعيوبنا من
جهة  وإضاءة نقاط قـوتنا وتعزيز
صــمـــودنــا وجتـــذيــر مـــقــاومـــتــنــا
وتــدقــيق مــشــروعــنــا الــنــهــضــوي
احلـــضـــاري بـــأركـــانه األســـاســـيــة
ــشــروع االمــبــريــالي- ــواجــهـــة ا

الصهيوني  من جهة أخرى.
وعلى الرغم من مرور  100عام فإن
ـــشـــروع الـــصــهـــيـــوني وولـــيــده ا
السـياسي " الـدولة العـبريـة" يكافح
ويـــــنـــــافح إلثـــــبـــــات شـــــرعـــــيـــــته
ـقـاربـة قـانـونـية أو "الـلّـاشـرعـيـة" 
غـير قـانونـيـة   األمر الـذي يحـتاج
إلى محـاججـات قانـونيـة وحقـوقية
سـيـاسـيـة ودبـلـومـاسـيـة وإعـالمـية
عــــربــــيـــــة  وهي جــــوانـب ربّــــمــــا
ـنـصـرمـة أهـمـلـنـاهـا في الـعـقـود ا
كان حيث وأجد فيها من األهمية 
ال تـقل تــأثـيــراتـهـا وأهــمـيــتـهـا عن
اجلـــــــوانب األخـــــــرى  فــــــوراء كل
مـســألـة قـانــونـيـة هــنـاك إشـكــالـيـة
ومــشـكــلــة سـيــاسـيــة  وهــكـذا هي
القضية الفلسـطينية بامتياز  فمع
االستذكـار  ال بدّ من نقـد ومراجعة
وفـــحص لـــلـــتـــجـــربـــة وتـــعـــلّم من

احلـقـيـقـة حـ قـال: إن أكـثـر األيـام
إيالمــــاً وإظالمــــاً في تــــاريــــخــــنـــا
الفـلسـطيني والـعربي هـو يوم وعد
بـلــفـور  ألنه كــان يــدرك تـداعــيـاته
ــنـطــقـة وأبــعـاده عــلى مـســتــقـبل ا
ــشــروع وارتــبـــاطه الــعــضـــوي بــا

الصهيوني الذي تأسس وفقاً له.
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ـشــروع الـصــهــيـوني في اعـتــمــد ا
فلسط عـلى ثالث أركان أساسية
 أولــــهــــا: الــــركن اآليــــديــــولــــوجي
التاريخي الذي صيغ حتت عنوان "
الــوعـد اإللـهي الـتــوراتي" بـالـعـودة
إلـى نـحــو أربـعــة آالف عــام  حـيث
ـيــثـولـوجـيــا الـيـهـوديـة أن تـقـول ا
الرب "يهوا" منح أرضـاً لنبيّه أبرام
(ابــراهــيم)  وهــذه األرض هي "من
الــنــيل إلـى الــفــرات" كــمــا جــاء في
سـفـر الـتـكـوين.وثـانـيـهـا هـو الركن
احلـــــقـــــوقي  حـــــيث اســـــتـــــنــــدت
ـيـة عــلى وعـد الـصــهـيــونـيــة الـعــا
بلفور كـمسوّغ أساسي لتـأسيسها
وخـــصــوصــاً عـــنــدمــا دعّـــمت هــذا
الوعد بقرارين دولي  إضافة إلى
إعالن تـــأســـيس دولـــة "إســرائـــيل"
ـــســتــنـــد إلى الــوعـــد والــقــرارين ا

. الدولي
وتـدور قصـة الـوعد حـول رسـالة لم
تـتـجاوز  67كـلـمـة وجـهـهـا الـسـيـر
آرثر بلفور وزير خـارجية بريطانيا
إلى الـلـورد روتـشـيـلـد  بـتـاريخ  2
تـشــرين الــثــاني (نـوفــمــبـر) 1917
يـتـعـهّـد فـيـهـا " بـإقـامة وطـن قومي
"  عـلـمـاً بـأن لـلـيـهـود في فـلـسـطـ

روتشيلد هو مواطن بريطاني.
أما القراران الدوليان فهما:

ـو الصادر 1- قرار مـؤتمـر سان ر
في  25إبريل (نيسان) العام 1920
الــقــاضي بـــوضع فــلــســطــ حتت
االنـــتـــداب الـــبـــريـــطـــانـي  والــذي
صـادق عــلـيه مـجـلس عـصـبـة األ

في  24يــــولـــــيـــــو(تـــــمــــوز) 1922
وتضمّن نصّاً بتنفيذ وعد بلفور.
2-قــرار اجلـــمــعــيــة الـــعــامــة لأل

ـتــحـدة رقم  181الـصـادر في 29 ا
نــوفـمــبـر (تــشــرين الـثــاني) الــعـام
 1947الـقـاضي بـتـقـسـيم فـلـسـط

إلى دولت يهودية وعربية.
وكــــــان  إعـالن تــــــأســـــــيس دولــــــة
"إسرائيل" في  15مايو (أيار) العام
   1948قــد جـرى  بــعـد يــوم واحـد
من انـسـحـاب الـقـوات الـبـريـطـانـية
مـن فـلـســطـ قـد نصّ فـي (الـفـقـرة
اخلـامــسـة) مــنه عــلى مــا يـلي:" إن
حق الشـعب اليـهودي في االنـبعاث
داخل وطـنه اخلـاص قـد اعـترف به
تـصــريح بـلـفـور". وهـكـذا كـان وعـد
ركزية ليس ـثابة احللقـة ا بلفور 
في تأسيس "إسرائيل" فحسب  بل
في رسم مـعالم منـطقـتنـا طيـلة قرن

من الزمان.
وثـــالــــثـــهــــا : الـــركـن الـــســــيـــاسي
والـــدولـي  ويـــقـــوم عــــلى حتـــالف
شروع الصهيوني مع االمبريالية ا
والتنـاغم مع األهداف االستـعمارية
الـــغـــربـــيـــة  بل الـــتـــواؤم مـــعـــهــا
وخـدمـتهـا عـلى نحـو مـباشـر وغـير
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ال يـــزال إرث بــلـــفـــور حـــاضــراً في
الـذاكــرة اجلـمــعـيــة الـعــربـيــة عـلى
الــــرغـم من مــــرور  100عــــام عــــلى
صدوره  ألنه مـثّل محـطّة مـحورية
في الصـراع  العـربي - الصـهيوني
ــنـطـقــة والـذي مـا الـتـاريــخي في ا
يزال مستمراً ومتصاعداً  وكان قد
جتسّد الحقاً بقـيام "دولة األبرتايد"
"العنصـرية" في فلسـط كشكل من
أشـكــال االسـتــعـمــار االسـتـيــطـاني
ــكن الــقــول أن وعــد اإلجـالئي.  و
بـلــفـور كــان "صـفــقـة الــعـصــر" بـ
اإلمـبـريـاليـة والـصـهيـونـيـة  وهذه
الـصـفقـة مـا تزال مـفـاعيـلـها قـائـمة
إلى اآلن  ولم تـسـتـنـفـذ أغـراضـها
ألن الـوعــد لم يــحــقّق أهــدافه عــلى
نحو بـشكل كامل  فـقد واجهته وال
زالت عقـبات كـبرى وحتـدّيات جـمّة

ومقاومة عنيدة.
وإذا كـان هــنــاك احـتالل ومــعــانـاة
طـيــلـة قـرن من الـزمـان  فـقـد كـانت
هـنـاك مــقـاومــة واعـتــراض أيـضـاً
ـنـشأ األمـر الـذي تـطـلّب مـن جـهـة ا
صـدر  الدعـوة إلى جتديـد وعد وا
بلـفور  مثـلمـا هناك عـمل في السرّ
والعلن على إحياء اتفاقية سايكس
- بـيـكـو بطـبـعـة جـديـدة. وتـتـجـلّى
تـلك احملــاوالت بـالــسـعي لــتـفــتـيت
وتـشـطـيــر الـدولـة الــوطـنـيـة  وفي
الـوقت نـفـسه االسـتـمـرار في تـعـهّد
ــانـح لــلـــوعـــد بـــالــتـــزام جـــديــد ا
بـإحيـاء ذكرى الـوعـد واالحتـفال به
ــآسي والــويالت عـــلى الــرغم مـن ا
الـــتـي حلـــقت بـــالـــشـــعب الـــعـــربي
الــفــلــســطــيــني واألمــة الــعــربــيـة 
ولـــيس أدّل عـــلى ذلـك أن رئـــيـــســة
وزراء بـريطـانـيا تـيـريزا مـاي كانت
قـــد صــــرّحت إنــــهــــا "فـــخــــورة" به
وبــالـدور الــذي لــعــبــته بالدهــا في

تأسيس دولة "إسرائيل".
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ــكـن احلــديـث عن الـــوعــد دون ال 
احلــديث عن اتــفــاقــيــة ســايــكس -
بيكو السرّية ب بريطانيا وفرنسا
 1916الــتي قـطّـعـت أوصـال الـبالد
ــشــروع الـــعــربــيـــة واســتــهـــدفت ا
الـــوحـــدوي الـــعـــربي في بـــدايـــاته
اجلنـينيـة األولى لبـناء دولة عـربية
موحّـدة. وهذه األسـباب كانت وراء
كـــســـر احلـــلم الـــعـــربي فـي إحــدى
ــركــزيــة  ونــعــنـي بــهـا حــلــقــاته ا
ا تمثّـله من ثقل حضاري فلسطـ 
وتـاريـخي ورمــزيـة ديـنـيــة عـربـيـة:
مــسـيــحــيــة وإسالمــيـة ويــهــوديـة
خــصــوصـاً بــزرع كــيــان غــريب في
قــلــبـه يــشــكّل حــاجــزاً بــ قــســمه
اآلســيــوي وقـســمه األفـريــقي وبـ
مــشــرقه ومــغــربه  لــلــحــفـاظ عــلى
ــيــة مــصــالح االمــبــريـــالــيــة الــعــا
ــنـطـقـة واسـتـمـرار وجــودهـا في ا
ـنـطـقـة بـحـروب وإشـغـال شـعـوب ا
ونــزاعـات من شـأنـهــا إبـعـادهـا عن
مـهـمـاتـهـا األســاسـيـة في  الـتـحـرّر
واإلسـتــقالل والــوحـدة والــتــنـمــيـة
ــدنـيـة احلـرّة. والـتـقــدم واحلـيـاة ا
وقــد أصــاب ادوارد ســعــيــد  كــبــد
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سـذاجـة ان نـرى ان لـلـقـدر يـد فـيـمـا
يـدور بـالـشـعـوب وحـمـاقـة كـبرى ان
نــتــرك االبـواب مــشــرعــة في تــاويل
ـــمــــكن جـــدا ان ال االحـــداث فــــمن ا
يـسـتـوعب عـقل اجلائع والـفـقـيـر ما
يحدث لكن عالم السياسة ال يختلف
بــرصـاصــة واحـدة عن قــرارات الـله
في حتـــديـــد مــكـــونـــات وجــوده وال
مـــكـــان لــــلـــصـــدفـــة ابــــدا في عـــالم
الـــســيـــاســة ولــعـل الــقــاعـــدة الــتي
وضــحــهــا االمــام عــلي هــذا الــرجل
الثوري الـذي تمـنى ان يحدد مالمح
االرض مـن خالل فــــلــــســــفــــتـه بـــان
الـشـعوب جتـمـعـها احملـبـة والسالم
والقانون حيث قال يـوما (لقد قلبوا
الـدين كـما تـقلـب الفـروة في لـبسـها
ــكن ان )هــذا الـتــصــريح الــدقــيق 
ــســـلــمــون او نـــســتـــخــدمه نـــحن ا
الـشــرقــيـون فـي فـهم مــا يــدور فـمن
نـطق ان نسـتع بـالشك ونـتخيل ا
االبطال خونـة والقديسـون شياط

والــوطـــنــيــ اداة بـــيــد اخملــربــ
ولـوقـلبـنـا كل االحـداث فـسنـجـد ما
ـنـطق فالـغـزو لم يكن يـتوافق مع ا
اصال من اخلارج بل  التـهيئة له
كن بدليل من الداخل واخلراب ال 
تـوجــيـهه الى الـدول الـكـبـرى الـتي
تـتـبع اخملـطـطــات خـطـوة بـخـطـوة
لـسـبب يـعـرفه اهل الـسـيـاسـة وهو
ان الـدول االسـتـعـمـاريـة ال تـتعـامل
شكلة بعد هي من تصنع انيا مع ا
ـــشـــكــــلـــة وهي مـن جتـــد طـــرقـــا ا
ـــؤســـســات لـــلـــحـــلـــول من خالل ا
الـشـرقـيـة الـتي تـتـكل عـلـيـهـا فدول
امــتــهـــنت تــقــســـيم الــعـــالم وفــقــا
كن لدراسـاتها للـهيمـنة علـيها ال 
ان تـعــتــمـد عــلى فــتــوى قـديس او
عـنتـريات رئـيس فـلكل نـقطـة حرف
ولــكـل حــرف مـــكـــان في الـــكـــلـــمــة
فانكلترا التي استعمرت العالم في
يـــوم مــا لم تـــكن طـــيــبــة الـــنــوايــا
بتقـسيم الصـ وخلع هونك كونك

وال تـــقـــســـيم الـــهــنـــد وال اضـــافــة
عــربـــســـتـــان اليـــران وال تـــقــســـيم
االقـــطـــار الـــعـــربـــيـــة حـــتى ان كل
الــثـــورات وكل االحـــزاب الـــتي تــا
ــاضي ومــا ســـست خالل الــقــرن ا
رافـقـه من مـؤســســات ديـنــيــة كـان
باركة الدول الكبرى ومناصرتها
فــثــورة عــبـــد الــكــر قــاسم الــتي
اطــاحت بـكل الـلـوبـات االنـكـلـيـزيـة
ـتخفية كانت في غفـلة عن القوى ا
في الــعـــراق والــتي اســـست  لــهــا
الدول الكبرى وكـان عليه ان يتقبل
موته النه جتـاوز على اسيـاده كما
يـرون هم واعالن تـامـيم الـنـفط من
ـــر بال ثــمن قـــبل الــبــعـــثــيــ ال 
ومـنــاصـرة اجلــنــرال مـســعـود من
قــبل روســيــا لم يــكن حــبــا بــحــقه
وانـــســـانــيـــته وال ســـقـــوط صــدام
حـــــســــ كــــان النـه جتــــاوز عــــلى
الـــكــويـت بل الســـبـــاب يـــعـــرفـــهــا
االنـكـلـيـز واعـوانـهم والـكالم كـثـير

حـتى ان االحـزاب الـتي جيء بـها لم
ـد الـثوري تـكن فـكـرة طـارئة تـمـثل ا
الهل العراق فـاالحزاب الديـنية التي
ـا هي امـتـداد لالحزاب جيء بـها ا
الــتي تــاســسـت في مــصــر عــلى يــد
حسن البـنا واعني تمـاما كما صرح
كـبار مـفـكـري حزب الـدعـوة ولم تكن
انـــكــلـــتـــرا لـــتـــقف اجالال لـــثـــوريــة
ـعـارضــة الـعــراقـيـة في لـم الـشـمل ا
وقـيـادتــهـا لالجــتـمـاعــات في اربـيل
ولـــنــدن لـــســـنــوات ومـن احلــمق ان
نتخيل انها اساءت اختيار االحزاب
وشــخـصــيــاتــهـا الــتي دفــعـتــهم مع
القوات الـتي اطاحت بصـدام حس
ـا لغـايـة في نفس يـعـقوب ووفـقا ا
خملـــطــطــات رســمــتـــهــا مــؤســســات
الـدراسة الـشـرقيـة لعـشـرات السـن
ولم يكن الدستـور العراقي بني على

اساس الفسيفساء العراقية.
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ـا كــان تــهــيــئـة  كــمــا طــبــلـوا لـه ا
واضـحـة لـتـحـطـيم الـعـراق وادخـاله
بدوامة التـبقي منه وال تذر تـستهلك
الــبــنى الــتــحـتــيــة ونــهب الــثـروات
وتــقــســـيم الــعــراق وكــســر هــيــبــته
االعـظم واالكـبـر من خالل مـسح اهم
الثروات اال وهي االنسان والتي بدا
اخملطط بـرعاية انكـليزيـة بالتـصفية
اجلسـدية اعقـبتـها انهـاك الثوار في
سـجـون امـريكـيـة ثم تـهيـئـة الـشعب
وفـقا لـلدسـتور حلـرب طائـفيـة بدات
من تـهد مـرقد الـعسـكريـ ويقـينا
فـــان الـــيــــد الـــتي هــــدمـــته لـم تـــكن
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حيث كانت التحضيرات جتري على
قــدم وسـاق لــطـرد الــفـلــسـطــيـنــيـ

وإحالل اليهود محلّهم.
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إذا كـانت بــريـطـانــيـا قــد وقـعت في
مــثل ذلك اخلــطــأ الــتــاريــخي الــذي
بــســبــبه تــعــرّض الـشــعـب الـعــربي
الفلـسطيـني إلى التشـريد والويالت
ـآسي الــتي مــا تـزال مــسـتــمـرة وا
فـعـلـيـهـا هي قـبل غـيـرهـا تـصـحـيح
مثل هذا اخلطـأ  وتعويض الشعب
الـعـربي الفـلـسـطيـني عـمّـا حلقه من
غ وأضـرار طـيلـة قرن من الـزمان
وذلك بـتـمـكـيـنه من اسـتـعـادة وطـنه
ـستـقـلـة فـوق ترابه وإقـامـة دولـته ا
وعــاصـــمــتـــهــا الـــقــدس الـــشــريف
والـــعــــمـل عـــلـى عــــودة الالجــــئـــ
الـفلـسـطـيـنـيـ وتـعـويـضـهم مـادياً
ومعنوياً   وقـبل كل شيء وكمقدمة
لــذلك االعـتــذار من الـشـعـب الـعـربي

الفلسطيني واألمة العربية.
وكـــان مـــؤتــــمـــر  ديـــربـن (جـــنـــوب
أفــريـقــيـا) حــول الــعـنــصـريــة الـذي
انــعــقــد فـي أواخــر آب (أغــســطس)
وأوائل ســبــتــمــبــر (أيــلــول) الــعــام
 2001قــد وضع فـكــرة االعـتـذار عن
أخـطاء تـأريخـيـة في جدول أعـماله
خــصــوصــاً وكــان الــعــديــد من دول
الــقـارة اإلفـريـقـيـة قـد طـالـبت الـدول
اإلمـبـريـالـيـة بــاالعـتـذار عن مـرحـلـة
االســـتـــرقــاق واالســـتـــعــمـــار  وقــد
اســتــجـــابت دولــة بــلــجــيــكــا لــذلك
خـــصـــوصـــاً مــا ســـبّـــبـــته لـــشـــعب
الـكـونـغو  كـمـا اسـتـجـابـت فـرنـسا
علـى نحـو جزئي لالعـتذار عن فـترة
اسـتـعــمـارهـا لــلـجــزائـر الـتي دامت
 132عـــامــــاً  وتـــتـــواصـل حـــمالت
ا طالبة باالعتذار التركي لألرمن  ا
حـصل له من مجـازر وحـمالت إبادة

العام  1915وغيرها.
ولعلّ مثل هذا التطور الدولي إزاء "
ثـقافـة االعـتذار" يـستـدعي اسـتثـمار
فـكرة مـجـابـهـة الـعـنـصـريـة لـتشـمل
مــواجــهــة االســتــيــطـان  وكـالهــمـا
ـتــان دولـيــتـان مـحــرّمـتـان في جـر
إطــار قـــواعــد الــقــانـــون اإلنــســاني
الــــــــدولـي  وذلـك بـــــــــالــــــــضـــــــــغط
الــدبــلــومــاسي والــدولي وبــجــمــيع
ــمـكــنــة العــتــذار الـدول الــوســائل ا
سؤولة عن ارتكابات حصلت إزاء ا
ـقدّمة الغـير  وتقف بـريطـانيا في ا
من ذلك  خـصـوصـاً مـا انـكـشف من
رسالة تـيودور هيرتـزل مؤلف كتاب
"دولة الـيـهود" الـصادر الـعام 1896
ــؤتــمــر بـازل والــعــرّاب احلــقــيــقي 
(بـال- سـويـسـرا ) الـعـام  1897إلى
ســــيـــــســــيل ردوس الـــــعــــنــــصــــري
االســتـــعــمــاري الــذي خـــطط لــقــطع
أفـريـقـيــا من اجلـنـوب إلـى الـشـمـال

ولكنه لم ينجح.
وبـــــدالً من اخـــــتـــــيـــــار األســـــلــــوب
ــتــمــدّن احلــضـــاري الــعــصـــري وا
ـقــراطـيـة عــريـقـة  بل من لـدولـة د
قراطية على صعيد أكثر الدول الد
تـــطـــورهــا الـــداخــلـي  لــكن إرثـــهــا
االســتــعــمـــاري اخلــارجي  ال يــزال
طــاغــيــاً بــفــعل تــعــتّق فـي الــنــظـرة
اإلمبريالية االستعالئية  إلى درجة
أنــهـــا حتـــسب نـــفــســـهـــا أحــيـــانــاً
"االمـبـراطوريـة الـتي ال تـغيب عـنـها
الـشــمس"  فـإذا بـهـا بـدالً من قـبـول
فكرة االعتذار  والعمل على تنفيذها
انــطالقــاً من اعــتــبــارات إنــســانــيـة
ومــبــدئــيــة وقــانــونــيــة  فــإذا بــهــا
تـــســـتــمـــر وهي ســـادرة في غــيّـــهــا
و"تــأخــذهــا الــعـزة بــاإلثم"  وهي ال
وقفـها فحـسب  بل تصرّ تتشـبث 
علـيه   والسيّمـا ما جاء عـلى لسان
رئـيــســة وزرائـهــا تـيــريــزا مـاي من
تـصـريح اسـتـفـزازي جـديـد  لـتـؤكد
اســـتــمــرارهـــا في ارتــكـــاب اخلــطــأ

الـــتــاريـــخي  من دون أي اعـــتـــبــار
حلــقـــوق الــشـــعب الـــفــلـــســطـــيــني
سـلـم ومـشـاعر ماليـ الـعـرب وا
والـعـالم أجـمع  الـذي شهـد فـظـاعة
اجلـرائم الصـهيـونـية طـيلـة قرن من
الـــــزمــــان وســـــيـــــاســـــات اإلرهــــاب

والعنصرية واالستيطان.
عـنى فإن ماي  سارت على وبهذا ا
نهج بـلفور وسـيسيل رودس  عـلماً
بـأن تـمــاثـيل هــذا األخـيــر كـانت قـد
أزيلت من جـامعـة أوكسـفورد  وإذا
بتصريحات ماي كأنها ردّ اعتبار له
ولــلــعـنــصــريــة ونـهـج االسـتــيــطـان
وســيــاســات اإلجالء والــتــهــجــيــر "
الترانسفير" اللّاإنسانية التي كانت
نـهجـاً ثابـتاً لـ"إسـرائيل" طـيلـة نحو
سبـعـة عقـود من الزمـان  وقبل ذلك
ـشروع الصـهيوني يـقوم على كان ا
احــــتالل األرض واحــــتالل الــــعـــمل
واحـتالل السـوق  وبـالتـالي تـهيـئة
الـظـروف إلجالء الـفـلـسـطـيـنـي من

ديارهم .
 …œUC  WKLŠ ∫ÎUÝœUÝ

لقد انطلقت حمـلة  تطالب بريطانيا
بــاالعــتـذار  مــنــذ عــقــد من الــزمـان
 2007عـن إصـدار الــوعــد كــخــطـوة
أولى  بالـترافق مع مـطالـبتـها عمل
كـل مـا مـن شـأنه تــعــويض الــشـعب
الـعـربي الفـلـسـطيـني عـمّـا حلقه من
ـاضي غـ وأضـرار طـيـلـة الـقـرن ا
مــاديــاً ومـعــنــويــاً  وبــالـتــدخّل من
مـوقعـها كـعـضو دائم الـعضـوية في
مــجـلـس األمن الـدولـي إلعـادة احلق
إلى أهـــلـه  وتـــصـــحـــيح األوضـــاع
طبقاً لقرارات دولية تأسيسية منها
الــقـرار  181لــعـام  1947الــقـاضي
بــقـيــام دولــتـ يــهــوديـة وعــربــيـة
والقرار  194لعام  1948بشأن حق
الــعـودة لـالجـئــ الـفــلــسـطــيـنــيـ

والــقـراران  242لــعـام  1967و338
لعام  1973القـاضـية بـاالنسـحاب "
اإلسـرائـيــلي" من األراضي الـعـربـيـة
قصود من االعتذار ليس احملتلة.وا
اجلــانب األخالقي واالعــتـبـاري وإنْ
ـــدني كـــان مــــهـــمـــاً  بل اجلــــانب ا
ا يترتب عليه والقانوني  السيّما 
 وهذا يـحتـاج إلى جهـد دبلـوماسي
دولي حــقــوقي وقـــانــوني حــكــومي
كن للـمنظمات غير ومدني  حيث 
احلــكـومــيــة ومـؤســســات اجملــتـمع

دني أن تلعب دوراً فيه.  ا
ــهـم هــو اخلـــطــوة األولــيـــة لــدعم ا
كن متـابعتها احلق الفلسـطيني و
ادي دني ا طالـبة بالتـعويض ا با
تـــمــهــيــداً خلــطـــوة أشــمل بــإقــامــة
رتـكب دعاوى جـزائيـة ليس ضـد ا
اإلســرائــيــلـــيــ فــحــسب  بل ضــد
احلـكومـة البـريطـانيـة  وخصـوصاً
بـإعـالنـهــا االحـتــفـال بــوعـد بــلـفـور
الــــــذي كـــــان اخلـــــطـــــوة األولـى في
ـشــروع الــصـهــيـوني الــعـنــصـري ا
االسـتـيــطـاني  عــلـمــاً بـأن اجلـرائم
ــرتـكــبـة بــحق الـفــلـســطـيــنـيـ ال ا
تـســقط بـالـتـقـادم  كـمـا أن اجلـرائم
ضــد اإلنـــســانـــيــة وجـــرائم اإلبــادة
اجلــمــاعـيــة وجـرائم احلــروب الـتي
شـــنـــتــهـــا "إســرائـــيل" إضـــافــة إلى
تكرر  هي جرائم ة العدوان ا جر
دولــيــة تــســتــحـق الــعــقــاب طــبــقــاً
التــفــاقــيــات جــنــيف األربــعــة لــعـام
 1949ومــلــحــقــيــهــا لــعــام 1977 )
بــروتــوكــوال جــنــيف حــول حــمــايـة
سـلحة نـازعات الدولـية ا ضحـايا ا
نـازعات الـدولية وحمـاية ضـحايـا ا
ـسـلـحـة)  إضـافـة إلى نـظـام غــيـر ا
محكمـة روما لعام  1998الذي دخل
كن حيّز التنـفيذ العام 2002 كما 
إقــامــة دعـاوى في احملــاكم احملـلــيـة
لــدى الـدول الـتي تـسـمح قـوانـيـنـهـا

بالوالية الدولية.
وإذا كانت أفـريقـيا قـد حصـلت على

ـذبـحــة شـاربـفـيل اعــتـراف دولي 
ـيـاً لـلـتـمـيـيز الـذي اعـتـبـر يـومـاً عـا
الـعنـصري يـحتـفل به العـالم أجمع
فـلــنـا أن نــدعـو إلى اعــتـبــار يـوم 2
تــشـــرين الــثـــاني (نـــوفــمـــبــر) يــوم
مناهـضة االستـيطان  اسـتناداً إلى
جـرائـم مـســتــمـرة: من مــجــزرة ديـر
يــاسـ وكـفـر قــاسم ومـدرسـة بـحـر
الـبـقـر وجـرائم غزو لـبـنـان وحـصار
واجـتـياح بـيـروت وجـرائم الـعدوان
ـــتـــكـــرر عـــلـى غـــزّة وحـــصـــارهـــا ا
ــسـتــمــر  وغـيــرهــا  وخـصــوصـاً ا
اســتــمــرار عــمــلــيــات االســتــيــطــان
واإلجالء  وذلـك يــــــذكّــــــر بــــــقــــــرار
ــتــحـدة اجلــمـعــيــة الــعـامــة لأل ا
 3379في 11/10/ 1975الــذي دمغ
الصهيونية بالـعنصرية  واعتبرها
"شــكـالً من أشــكــال الـــصــهــيــونــيــة
والـتمـييـز العـنصـري"  وهو الـقرار
ــتــحـدة بــسـبب الـذي ألــغـته األ ا
ي اخـــتالل مـــوازيـن الــقـــوى الـــعـــا
وغــيـاب احلـد األدنى من الــتـضـامن
الـعربي أواخـر الـعام  ?1991فضالً
عن وجــــود عـــــدد من قــــرارات األ
ــتــحــدة الــتي تــديـن االســتــيــطـان ا

ة دولية. باعتباره جر
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لقد كـان وعد بلـفور محطّـة أساسية
من مـحـطـات االسـتـيـطـان والـتـوسّع
الــــصـــهـــيــــوني وعالمــــة بـــارزة من
عالمــات الـعــنـصــريـة الــتي دمـغــهـا
ي (جـــنــوب مـــؤتـــمــر ديـــربن الـــعــا
أفــريــقــيــا) الــعـام  2001 لــذلك فـإن
اسـتـذكـار وعـد بـلــفـور يـعـني دعـوة
العالم للتـضامن مع الشعب العربي
الــفــلــســـطــيــني ضـــد االســتــيــطــان
والـــعـــنـــصـــريـــة  خـــصـــوصــاً وأن
مـرتـكـبـيـهـا لـيس بـإمـكـانـهم اإلفالت
من الــعـقـاب حـسب قـواعـد الـقـانـون
ــــــــشــــــــروع الـــــــــدولـي .إذا كــــــــان ا
الـــصـــهـــيـــونـي قـــد جنح في فـــصل
ـــشـــرقــــيـــ عن الـــعـــرب الـــعـــرب ا
ـــغــربـــيـــ  وهـــو مـــا دعـــا إلـــيه ا
دزرائــيــلي مــنـــذ الــنــصف األول من
الـقرن الـتاسع عـشـر  فإن طـعم هذا
الــــنـــصــــر كـــان مــــرّاً  فــــلم تــــنـــعم
"إسـرائـيل" بـاالسـتـقـرار ولم تـتـمـكّن
من الــــعــــيش في بــــيــــئـــة رافــــضـــة
لـوجـوده  عـلى الـرغم من مـحاوالت
الـقـوى الـكـبـرى ومــسـاعـيـهـا لـبـنـاء
"شرق أوسط كبـير" أو "شرق أوسط
جــــديــــد" أو "شــــرق أوسـط أكــــبـــر"
ــكن فــيه دمـج "إسـرائــيل" بـحــيث 
ـحـيطـهـا  خـصوصـاً بـعد تـفـتيت
الـبــلـدان الــعـربــيـة وحتــويـلــهـا إلى
"دوقــــــيـــــات" و"مــــــنــــــاطـــــقــــــيـــــات"
و"إقــــطــــاعـــــيــــات" و"دويالت" عــــلى
أسـاس ديـني أو طـائفـي أو إثني أو

جهوي أو غير ذلك.
ـقـاومـة الـقـلق مالزمـاً لــقـد جـعـلت ا
"إلسـرائـيل" عـلى مـستـقـبـلـها بل إنه
مـسـألـة لـصـيـقـة بـهـا  وحـ نـقـول
ـقـاومة ـقـاومـة  فإنـنـا ال نـقصـد ا ا
ــقــاومـة ــسـلــحــة لــوحـدهــا  بل ا ا
ــقــاطــعـة الـفــكــريــة والــثــقـافــيــة وا
ـــــيـــــة االقـــــتـــــصـــــاديــــــة واألكـــــاد
واالجــــتــــمـــاعــــيـــة وهـي وإن كـــانت
ضعـيفـة  وتأثـيراتـها كـان محدوداً
لــكــنــهـا تــصــبح عــنــد كل مــنــعـطف
ـا الــشـغـل الــشـاغـل "إلســرائـيـل "  
تـمـثله من صـدمـة حقـيـقيـة جتـعلـها
تدرك يوماً بعد يوم أنها منبوذة من
ـنـطــقـة وإن مــخـطـطــاتـهـا لن دول ا
تتمكن من حتقيقها  على الرغم من
ضـعف الــتـضــامن الــعـربي وغــيـاب
احلـد األدنى من الـتـنـسـيق الـعربي
وهـــشــــاشـــة الـــوحـــدة الــــوطـــنـــيـــة
الفلـسطينـية  دون أن يعني ذلك إن
ما حقـقه الفلـسطينـيون والعرب من
جناحات دولـية  سواء عـلى صعيد
ـتـحـدة أو الـيونـسـكـو قـليالً األ ا

لـــكــنـه بــحـــاجــة إلـى تــعـــزيــز وإلى
ــواجــهـة اسـتــراتــيــجــيــة عــربــيــة 
الصـهيـونيـة العقـيدة الـسيـاسية لـ"

إسرائيل".
وحـ انـتهت احلـرب الـبـاردة ظنّت
"إســـــرائــــيـل" إن غـــــيـــــاب االحتــــاد
الـسـوفـيـيـتي والـكتـلـة اإلشـتـراكـية
سيمهّـد لها الطريق إلـيها لالندماج
نـطـقـة بـفـعل ما بـشـعـوب وبـلـدان ا
تـــمـــلــــكه من إمـــكـــانـــات  وهي مـــا
جنـــحت به مـع بـــلـــدان أفـــريـــقـــيـــة
وآسـيويـة وحـتى أمريـكيـة التـينـية
لـكـنــهـا لم تـنــجح مـعه عـربــيـاً عـلى
اإلطالق  وظلّت مـحاوالت التـطبيع
ـنال حـتى في الـبلـدان التي بـعيـد ا
وقــعت اتـفـاقـيــات مـعـهـا  وهي في
عزلة تـامة عن الشـارع العربي الذي
ظلّ رافــضـاً أي تـنــازل عن احلـقـوق
الوطنيـة الفلسطـينية الثـابتة وغير
الــقـــابــلــة لــلــتــصــرّف.وقــد حــاولت
"إســرائــيل" بـــوســائل شــتى وعــبــر
حـرب دبــلــومـاســيـة نــاعــمـة وحتت
يـــافـــطـــة حـــقــــوق اإلنـــســـان الـــتي
تـنـتـهــكـهـا لـيل نــهـار  الـضـغط من
أجل إجــبـار االحتــاد الــسـوفــيــيـتي
عــلى قــبــوله هــجـرة نــحــو مــلــيـون
يــهــودي عـــشــيـــة انــهــيـــاره وبــعــد
االنـهــيــار  وهـي هـجــرة أقــرب إلى
الـتـهـجــيـر  حـ أغــلـقت الـواليـات
ـــتــــحـــدة ودول أوروبـــيـــة أخـــرى ا
هــجــرتــهم إلــيــهــا ولم يــكن لــديــهم
سوى محـطة واحدة (فـيينـا) ومنها
الـهجـرة إلى "إسـرائـيل" إضـافة إلى
صفقـة الفالشا مع أثـيوبيـا وغيرها
ـشـروع هو   ألن مـا يـحـتـاج إلـيه ا
الـعـنـصـر الـبـشـري   لـكن مـثـل هذا
األمــر لم يــجــد نــفــعــاً بــفــعل ثـالثـة
وغرافية عوامل: األول القنبـلة الد
الــفــلـســطـيــنـيــة وتــكـاثــر الـســكـان
ــقـاومــة الـتي والـثــاني اسـتــمـرار ا
أدت إلى هـجـرات مـعـاكـسـة  وهـذه
اضي الهجرات ارتفعت في العقد ا
كـــلّه  والـــثـــالث- الـــصـــراع احلــاد
والــتـمــيــيـز الــصــارخ بـ الــيــهـود
الشـرقيـ واليـهود الـغربـي أو ما
يـسـمى بــالـسـفــرد واإلشـكـنـاز
حــيث ال يــزال الــيـهــود الــشــرقــيـ
يــعــانـون االســتالب وعـدم مــسـاواة
في احلــقـوق   فــمــا بـالك بــالــعـرب

. سكان البالد األصلي
إن استـعادة وعد بـلفور في مـئويته
يـنــبـغـي أن يـكـون مــنـاســبـة مــهـمـة
حملـاســبـة الــذات وإجـراء مــراجـعـة
ـنـاهج الـتي نـقـديـة لـلـسـيـاسـات وا
ـــــشـــــروع قــــــادت إلى تـــــمــــــكـــــ ا
الـــصــهـــيـــوني من حتـــقــيـق بــعض
ـــراجــــعـــة أهــــدافه  ومــــثل هــــذه ا
تـستـوجب تـشخـيص مـا هو سـلبي
ومــــــــا هــــــــو إيـــــــــجــــــــابـي  ورسم
ستـراتـيـجـية فـلـسـطـينـيـة وعـربـية
ـواجـهة اإلرث اخلـطـيـر الـذي تركه
وعـــد بــــلـــفــــور عــــلى مــــجـــمل دول
ــنــطــقـــة وتــنــمـــيــتــهــا وشــعـــوب ا

وتقدّمها.
ـــادة مـــحـــاضــرة األصل في هـــذه ا
ألــقـيت في كـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم
الـســيــاسـيــة واإلداريــة  اجلـامــعـة
الـلـبـنـانـيـة   الـلـجـنة الـوطـنـيـة في
لـبـنــان حلـمـلــة مـئـة عــام عـلى وعـد
بـلـفـور   بـيـروت بـتاريخ  3تـشرين

الثاني2017.
سـتقـبل العربي نشـرت في مجـلة ا
الــــعــــدد   467 كــــانـــــون الــــثــــاني

(يناير)2018 .
{ باحث ومفكر عربي- نائب رئيس
جامعة اللّا عنف وحقوق اإلنسان
ادة محاضرة (أونور)- األصل في ا
ألقيت في كلية احلقوق والعلوم
السياسية واإلدارية - اجلامعة اللبنانية.
{ األم العام السابق للجنة العربية
ناهضة الصهيونية والعنصرية.
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امــريـكــيــة وال من شــيـعــة الــعـراق
الـــشــــرفــــاء وال مـن اهل الــــســــنـــة
الـشـرفـاء هــنـاك يـد تــتـبع اخملـطط
فــعــلت فــعــلــتـهــا وتــركت الــبــقــيـة
لـلـمـؤسـسات الـشـرقـيـة االنكـلـيـزية
الـتـي تـعـرف مـا سـيـكـون فـامـتالت
مــقـابــر الـعـراق من جــثث االبـريـاء
حتت مظـلة(الـطائـفيـة) وكل عراقي
ا في شريف ان احلس الـطائـفي 
عـهـد احلــرب االيـرانــيـة الـعــراقـيـة
وهـو مـن ضـمن اخملــطط لــتــهـيــئـة
اسـتالم االحـزاب الــديـنـيـة لــلـحـكم
بعـد سقـوط صدام حـس حتى ان
احلــرب بـ الـعــراق وايـران كـانت
تمشي وفق مـخطط عمالق اسست
له الـدول الــكـبـرى بـدءا من سـقـوط
الــشـاه واالتـيـان بــحـكـومـة (وال يـة
الفـقيه) وهـذا الوضع الـذي خاضه
العـراق انتـقل بالـعدوى الى الـيمن
والــبــحــريـن والــقــطــيف وســوريــا
بـينـمـا في مصـر كـانت هـناك حـالة
اخرى تخـتلف تمامـا عما يدور في
ـد االعالمي لـيـبـيـا وكـيف نـنـسى ا
احملــــــرض خالل فــــــتـــــرة احلـــــرب
الــطـائــفــيـة في الــعــراق فـعــشـرات
الفـضائـيات تنـعق من كل االطراف
حتى ان التـدخل التركي وااليراني
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 لم يكن اصال من باب الدفاع عن
االبــريــاء بــقـــدر مــا هــو من ضــمن
اخملطط وتـزامن مع انتـهاء احلرب
الطـائفـية اسـتهالك ثـروات العراق

ـشـاريع الــوهـمـيــة وبـعـلم مـن خال ا
امــريـــكــا ولـــنــدن مـــقــاب ان تـــمــتال
ـلــيـارات الـعـراق ـصـارف هــنـاك  ا
رافـق هـذي الـفـتـرة شــعـارات ديـنـيـة
ذاهب والتي هيات تبارك انتصـار ا
لـدخـول داعش الـتي صـرحت احـدى
اذاعـات لـنـدن ان الـعـراق مـقبـل على
فــتـــرة لن تــتــخــلـص مــنــهــا اال عــام
 2017داعش لـم تـــــكن وهـــــمـــــا او
ـية ـعـزل عن عـلـم اخملـابـرات الـعـا
فتـحت قـبضـة اي دولة كـبرى داعش
وحتت كل دول اجلوار داعش مـخبا
لــذا اتــفـــقت كل االطـــراف عــلى بــدء
الـلــعــبـة والــتي شــارك بــهـا كل دول
اجلوار وكل االحزاب الـعراقية وهي
لـيسـت اال مسـرحيـة لـتحـطـيم شعب
بـرمـته وبـيـده وحتـت تعـالـيـم الـفـكر
ـــتــطــرف الـــذي اســست االسالمي ا
بــفـضــله الــدول الــكـبــرى مــنـظــمـات
ارهابية متخصصة بالفقه والعقيدة
والـــــــقـــــــتـل بــــــــبـــــــشـــــــاعــــــــة وهي
مــنــظــمــات(فــرســان مــالـطــة-جــيش
ـية الـنسـور ) توافـقا يسوع –اكاد
ـتطـرف من سـلمـ ا ـرضى ا مع ا
كل دول الـــــعــــالـم االسالمـي والــــتي
خــلــفت خــرابــا ال مــثــيل له شــاركت
بــهــذا اخملــطـط بــجــدارة فــائــقــة كل
ــؤســســات الـديــنــيــة والــتي رافق ا
هذي احلرب مـاال يتخـيله انسان من
خــراب ونـهب وقـتل ولم تــكن حـمـلـة
الـتـهـجـيـر عن طــريق تـركـيـا اكـرامـا
لـلـمـهـجـرين من سـوريـا والـعراق بل
تـطـرفـة االوربـية ـنـظـمـات ا حلـمل ا

عن طـريق الـسـفن الى اوربـا وبقي
الــعــرب فـقـط وحـمــقى الــشــيــشـان
واالفـــغـــان في الـــعـــراق وســـوريـــا
لضمـان ابادتهم بـالكامل ولـتنتهي
اكـذوبــة داعش بــاخـتــبـاء الــبـقــيـة
الـبــاقــيـة في جــبـال اربــيل وبــعـلم
مسـعود ولـتبـدا مرحـلة اخـرى بعد
داعش تنم عن دخـول امريـكا بـقوة
ضد هيمنة انكلترا ومن رافقها من
الدول الكبرى بـدات برفض امريكا
الســتـقالل كــردســتـان رغم انف من
بـــاركـــوا هـــذا االســتـــقـالل وبــدات
امـريكـا تـرامب بفـرض قـوتهـا امام
عــدة دول كـــبــرى فــامــريـــكــا الــتي
كـسبـت اخللـيج ومـصر وتـقـاسمت
ســوريــا مع روســيـا وحتــاول عـزل
تــركـيـا لـن تـقـبل اصال بــان تـعـطي
قـيـادة الـعراق اليـران كـمـا خـططت
لندن فالعـبادي رئيس الوزراء بات

ـيل لــلـعــرب والمـريـكــا مع احـزاب
تخاف ان تعلن مـواالتها له وهذا ما
تـخشـاه انكـلـترا في الـشرق االوسط
وومـا ال يــقــبل الـنــقــاش ان امـريــكـا
–الـــــعــــرب –الــــعـــــبـــــادي في صف
وانــكــلــتــرا –ايــران-قــادة احلــشــد-
ــالــكـي في صف لــذا فـــكــردســتــان ا
اضــبـارة حتت الــيـد حلــ الـبت في
حـكـومـة الـعـراق الـقـادمـة والـبت في
ســوريـا والــبت في الــيـمن والى ذلك
احل فعلى اهل الـعراق ان يلتزموا
بــاحلــيــطــة واحلـذر فــالــتــفــجــيـرات
ســـتـــزداد لـــيس اال لـــلــضـــغط عـــلى
امريكا من خالل اسـقـــــــاط انصاره
ن سـتـؤول احلـكـومـة والى ان نـرى 
ومن سـبنـتصـر امـريكـا ومعـيتـها ام
انــكـلـتـرا الـراهـب االكـبـر في الـشـرق
ومـــــــــــــــعــيـتــهــا فــالى ذلـك احلـ

نســـــــترعي االنتباه.
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