
كان وال يـزال الهدف من اقامة وليمة بشكل سنوي ومنذ خمس سنوات وبتوقيت
يـأتي بـعــد احـتـفـال احلـزب الــشـيـوعي بـعــيـد تـأسـيـسه 31/اذار ونـحـن نـخـتـار
االسبوع االول مـن شهر نـيسان ألقـامة هذه الـوليمـة التي  توصـيفهـا بالولـيمة
مـجـموعـة من الـشبـاب الـذين اصـبحـوا االن رجاالً تـحـفى بهم  الـشـيوعـيـة ألن ا
وكـهوالً قد تعرضوا الى االعتقال سنة 1980 وامضوا في سجن رقم واحد 11
ولم يكن من شهـرا ليطلق سـراح قسم منهم واحلـكم بالسجن على الـقسم االخر
اطلق سـراحهم لـعدالة (مـحكـمة الـثورة) سيـئة الـصيت! بل ألن احلـرب العـراقية
االيــرانـيـة كـانت تــلـقي بـظاللـهــا عـلى الـقـرارات الــتي تـخص الـعــفـو احـيـانـا عن
ؤكـد ان يلقى وقـد يفكـر جهـابذة االستـخبارات بـان من ا السجـناء الـسياسـي 
هـؤالء حــتـفـهـم في جـبــهـات الـقــتـال بــاالخص اذا كـانت تالزم اطـالق سـراحـهم
تــوصــيــة من االســتـخــبــارات بــضـرورة نــقــلــهم الى جــبـهــات الــقــتـال االمــامــيـة
انا شخـصيا حـينمـا استلـمت كتاب اطالق السـراح وكانت وحدتي في اخلطـيرة
معسـكر الرشـيد سلـمت كتـاب التحـاقي لهم سلـموني بنـفس اللحـظة كتـاب نقلي
ـناخ ال هو شتاء الى احدى الـوحدات الفعالـة!اليوم كانت الطـبيعة حتـتفل معنا 
ـطر كما في االيـام السابقة وال هـو حر مزعج توافـد على بغداد االخوة بارد و
من كربالء والـناصرية وديالى فضال عن االصدقـاء في بغداد بعضهم اصطحب
عائلـته وهذا يفـرحنا كـثيرا نحن اصـحاب الدعـوة انا والعزيـز وليد زغـير ونعتب
كان على اصـدقائنا في البـصرة او الديوانيـة الذين اعتذروا عن حضـور الوليمة
ـتـنبي والـتقـاط الصـور اجلـميـلة ومن ثم لـنـا لقـاء منـعش قـرب دجلـة في شارع ا
ـنصور! بالرجـوع الى جتربتنـا مع محكمة طاعم في مـنطقة ا اجتهنـا الى احد ا
كـانوا في الـسجن ال يـبلـغونـنا بـأن موعـد احملكـمة بـاليوم الـفالني لـكنهم الثورة
يـقتـحـمـون عـليـنـا الـقاووش ويـبـدأون بـفـتح االبوب بـأزعـاج ويـطـلبـون مـنـا ارتداء
مالبسـنا من دون معرفة السبب! البعض قد يعـتقد بأنهم سوف ينفذون بنا حكم
االعـدام خـاصـة وان هـنـاك اشـبه بـاالسـتـعـرض جملـمـوعـة من اجلـنـود بـبنـادقـهم
شي والـهـرولة يـنـفذون  حـركـات الـتنـكـيب وسحـب االقسـام  بـالبـنـادق واوامـر ا
ويبـقون متـحفـزين ألستالمنـا من حراس الـسجن مع اطاللـة الفجـر! لنـحشر في
سيارة عـسكرية كـبيرة احدنا فـوق االخر بينمـا اجلنود وهم يقـطعون الطريق من

معسكر الرشيد الى محكمة الثورة في ابي غريب يلوحون بعالمة النصر!
ثولنا امام محكمة الثورة كان قد حدث تغيير ألدارة السجن  رة االخـيرة  في ا
كان مديـر السجن نوعا ما مـهني ومتعلم وليـس عنيفا هو النـقيب (قصي) عرفنا
فيـما بعـد بإنه ابن اخت لـوزير ونـائب رئيس الـوزراء فيـما بعـد (سعـدون غيدان)
فعزلـه والظاهر انه عزل ابن اخته وهذا االخـير قد اثار غضب صـدام لسبب ما 
ـقدم الـتـكـريتي الـنـقـيب (قـصي) ومن سـوء احلظ ان ينـسب لـسـجن رقم واحـد ا
الذي لم نـعرف أسمه ابدا لـكنه ليس مثل النـقيب قصي الذي  كـان يقوم بشكل
مـسـتمـر امـا بـزيـارة الـقاووش او اخـراجـنـا الى حـديـقـة القـاطع او الـتـكـلم مـعـنا
وكان اسلـوبه الناعم يـجعلـنا نطرح ونحن نـقضي ساعـة االستراحـة من الشبـاك
عليه بـعض طلباتنـا البسيطـة او نشكو من ظروف الـسجن القاسيـة لتوفير بعض
ـواجهـة مع االهل وغيـرها كـاسب مثل زيـادة ساعـات االسـتراحـة او فتح لـنا ا ا
من توفير السكائر وحتس الطعام!! وغالبا ما كان يستجيب اما مدير السجن
عـتوه) فكـان ال يكلف نـفسه حتى االلـتفات والنـظر الى قاطع الـسجن او قسم (ا
السـجناء السـياسيـ وحينـما اردنا اكـتشاف هـذا اخمللوق لنـعرف على اي من
الـبشـر يـنتـمي! اتفـقنـا على اجـراء حوار مـعه !نـاديته انـا وكنـا نتـجمع عـلى احد
الشـبابيك (سـيدي من رخـصتك حلـظة واحدة) الـتفت عـلى مصدر الـصوت وبدأ
عـلـيه االنـزعاج تـهـامس مع مـرافقـيه واجته نـحو الـشـبـاك الذي نـقف خـلفه ألول
مره ارى وجه خـنزير مـركب على جسم بـشري! عـيونه ملـونه لكنه لـيست جمـيلة
تـشـعـر بـإنه قـد تـنـاول قـنـيـنـة ويـسـكي كـامـلـة ولم يـنم بـعـدهـا! انـفـاسه رائـحـتـها
وبعد فترة صمت انطلقت مكروهه لم يقدر ان يرانا عيونه تنظر الى اجتاه اخر 
الـكـلمـات وكـأنـهـا تخـرج من فـتـحة اجملـاري! شـنـو تريـدون? قـلت له سـيـدي متى
موعد اجلـلسة القادمة لـلمحكمة? كنـا فقد اتفقنـا على هذا السؤال لغرض  جس
ـنـوع الـنـبض عـلى الـرغـم من مـعـرفـتـنـا بـإن مـثل هـذا الـسـؤال  الجـواب له او 
االجابـة علـيه ألغراض امـنيـة! ورد علـيـنا بـسؤال ولـيس جوابـا وهذه من صـفات
ـوعد? هنا اتسعت ـاذا تريد معرفة ا االغبيـاء اخلبثاء جتي تسـأله يبدأ  يسألك! 
عـيـونه واصـبحت تـشـبه عـيون الـذئب اجلـائع! قـلت له:- نريـد ان نـكـلف محـامـيا
وجودين معي في القـضية لم نفكـر بتكليف للدفـاع عنا! طبعـا كذب فأنا واكثـر ا

كن صديقنا عامر عليوي قد فعل ذلك- رد علينا محام – 
بـعـد ان تـثـاءب قـائال:- اسـمع يـا ول مـحـكـمـة الـثـورة ما
تــعـتــرف بـاحملــامي عـنــدك شي يــكـصــون راسك ومـا
عـنــدك شي تـطـلع بـراءة احملـامـي في مـحـكـمـة الـثـورة
(طــيــز لـــكن) ومـــنــذ ذلك احلـــ حــتى مـــوعــد اطالق
دير السجن كنية تالزمه وهي سراحـنا كنا قد جعلنا 

(طيز لكن) وبدون جعب ابريك!

اضي ووضعت أربعينـات القرن ا
مـيشـيل عـفلق لـقـيادة هـذا احلزب
وهو احلزب الذي ساهم في فصل
سـوريـا عـن اجلـمـهـوريـة الـعـربـية
تحـدة كدولة نواة لـوحدة عربية ا
شـامـلـة وهـذا احلــزب يـبـحث عن
الـسـلطـة ومـعـاد للـوحـدة العـربـية
بـدلــيل إن هـذا احلـزب كـان يـحـكم
في كل من ســـوريـــا والـــعــراق في
ـــدة تـــزيــد عـــلى 35 وقت واحـــد 
خــمــســة وثالثــ عــامــاً ولم يــكن
بـــيــنـــهــمـــا أي عالقــة نـــاهــيك عن
ـواطن الـوحـدة فــكـيـف يـصــدق ا
العـادي إن هذا احلـزب الذي يرفع
شــعــار الـــوحــدة زيــفــاً يــعــمل من
أجـلـهـا لـذلك مــعـظم قـادة احلـزب
الذين أسسوه في العراق وسوريا
واألردن حتـــولــوا إلـى وحـــدويــ
نـاصـريـ أمــثــال فــؤاد الــركـابي
وطــالب شــبــيب وحــازم جـواد في
ـاوي في الــعـراق وعـبـد الــله الـر
األردن وغيرهم كثيرين . أما مصر
فـإن أتــفـاقــيـة كــامب ديـفــيـد الـتي
عـــقــدهـــا الـــســـادات مع الـــكـــيــان
الـصــهـيـوني في عـام 1979 بـعـد
زيـارته لـهـذا الكـيـان وتـسـببت في
قــــــتــــــلـه في 1981/10/6 هــــــذه
االتـــفـــاقـــيـــة أخـــرجت مـــصـــر من
الــصـــراع الــعــربي اإلســـرائــيــلي
حـيـث بـعـد هـذه األتفـاقـيـة لـم يـعد
صر أي دور في الشؤون العربية
والــدولــيـة وفـي قـيــادة الــنــضـال
الــعـربي ومــقــاومــة األســتــعــمـار
والـصـهيـونيـة كـما كـانت في عـهد
عـبد الـناصـر . أمـا الدول الـعربـية
ــــغـــرب األخــــرى كــــاجلــــزائــــر وا
وتـونس وليـبيـا ومـوريتـانيـا هذه
الـدول ال تهـتم بالـقضـايا الـعربـية
ولم يـــعـــد لــهـــا أي دور وخـــاصــة
قضية فلسط . علماً إن اجلامعة
الـعـربيـة كـان لـها دور هـام وفـعّال
في الشؤون الـعربيـة والدولية في
عـهـد عبـد الـنـاصر . حـيث  عـقد
مؤتـمر قمة عـربية في الـقاهرة في
كـانـون ثـاني/1964 كـمـا  عـقـد
مـؤتـمـر قـمـة آخـر في األسـكـنـدرية
في أيلول/سبتمر/من نفس العام
بحـضور عـبد الـناصر وقد فرض
عـبـد الـنـاصر عـلى احلـكـام الـعرب
ؤتـمرين تشـكيل قيادة في هذين ا
وجيش عـسـكـرية عـربـيـة مـوحدة 
عــربي واحـد بــرئــاســة عـلـي عـلي

عــامـر مـهــمـته الـدفـاع
عـن الــبـــلــدان الـــعــربـــيــة ضــد أي
عـدوان خـارجي . كـمـا فـرض عـلى
احلـــكــام الـــعــرب إقــامـــة الــســوق
ـشتـركة التي تـقود هذه العـربية ا
الـــــســـــوق مـن خـالل الـــــتـــــكـــــامل
األقـتـصــادي الـعـربي ثم الــثـقـافي
والــبــشـــري وغــيــره إلى الــوحــدة
العربية بشـكل متدرج . كما فرض
عـبـد الـنـاصر عـلى احلـكـام الـعرب
في قــمـة اخلــرطــوم في الــسـودان
الذي عقد في أيلول/1967 بصدد
القضية الفلسطينية بإصدار قرار
(ال تــفـاوض ال صـلح ال أعــتـراف
مـع أســـرائــــيل) وقـــد ســــمي هـــذا
ـؤتـمــر الـآلآت الـثالث ـؤتـمــر  ا
وبـــعــد وفــاة عــبـــد الــنــاصــر عــام
 أخـتـفت هـذه الـقـرارات ولم1970
يــعــد لــهــا وجــود وحتــولت هــذه
الــقـرارات إلى أعـتــراف من بـعض
الــدول الـعــربــيـة كــمــصـر واألردن
وإلى أتصاالت وزيارات علنية مع
دول عربيـة أخرى كالدول الـعربية
ــــغـــرب الــــست في اخلــــلــــيـج وا
ــفـــروض من وغـــيـــرهـــا . وكـــان ا
مـــؤتــمـــر الـــقــمـــة الـــعـــربي الــذي
عــــــــــــــــقـــــــد فـي تــــــــونـس يـــــــوم
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أن يـــــــــتـــــــــخــــــــذ 2019/آذار/31
إجـــراءات عــمــلــيـــة في مــواجــهــة
قـرارات تــرامب حـول ضم الـقـدس
واجلــــوالن إلـى إســــرائــــيل كــــأن
يــقـطع الـعالقــات األقـتـصـاديـة مع
اإلدارة األمــريـــكـــيــة أو يـــســحب
ــنع الــســـفــراء من واشـــنــطن و
ـــســـؤولـــ الـــعـــرب إلى زيــــارة ا
واشـنــطن وغـيـرهـا من اإلجـراءات
رداً عـلـى قـرارات تـرامب في ح
جنـد الـعـكس بـعـد قـرارات تـرامب
ـان مــبــاشــرة يــقــوم رئــيس الــبــر
الــعــراقي بـزيــارة واشــنـطن كــمـا
تقوم احلكومة الـلبنانية من خالل
زيارة وزيـر خارجـية أمـريكـا مايك
ــنـح لــبـــنــان اإلدارة بــومـــبــيـــو 
األمــــريـــكــــيـــة
إقــامـة قــاعـدة
أمـــــريــــكــــيــــة
عـسـكـرية في
لبنـان بسبب
تبعيـة لبنان
لـــــــــــــــإلدارة
األمــريــكــيــة
وهـيـمـنـتـها
عـلــيه. كـمـا
أســـتــمــرت
كافة الدول
الـــعــربــيــة
بـالـتـعـامل
الـطـبـيعي
مــــــــــــــــــــع
اإلدارة

األمريكية
بعـد صدور
قرارات تـرامب وكأن شيـئاً لم يكن
. غير إن تـرامب الذي وضع نفسه
ــثالً لـلـكـيـان الـصـهـيـوني ودعم
هــذا الــكــيــان في كــافــة اجملــاالت
يـعــرف جـيـداً إن الــنـظم الـعــربـيـة
كـــلــهـــا بـــشــكل أو آخـــر هي حتت
الهـيـمـنـة األمـريكـيـة وإن بـعـضـها
تـقــيم عالقـات وأتــصـاالت عـلــنـيـة
وسريـة مع إسرائـيل وإن اإلدانات
الــتي تـصـدر من هــذه الـنـظم عـلى
قـــراراته مــــجـــرد ألــــفـــاظ خلـــداع
شـــعــوبـــهــا حـــيث في األســـابــيع
األخـيـرة زار رئـيس وزراء الـكـيـان
الـصـهـيـوني نـتنـيـاهـو مـسقط في
ـسـؤول عُـمـان والـتـقـى بـكـافـة ا

وقد صرح وزير خـارجية عُمان إن
االتـــصــاالت مـع إســرائـــيل كـــانت

سرية واآلن حتولت إلى علنية . 
ــوسـاد كـمــا زار مــؤخـراً رئــيس ا
اإلســـــرائـــــيــــلـي كل مـن اإلمــــارات
والـسـعـوديـة كـمــا أسـتـقـبـله مـلك
الـــبـــحــريـن . وفي هـــذا الــســـيــاق
صـــــــــــرح وزيـــــــــــــر خـــارجـــيـــة
الــبــحــريـن يـــــــــوم 2019/3/27
إن إيـــــــران تـنـشـر اإلرهـاب وعدم
ـــنـــطـــقــة وفي اإلســـتــقـــرار فـي ا
ـقــابل فــإن بـلــده ودول اخلــلـيج ا

الـضعـف واألنحـطـاط الـعربي وإلى
تبـعـيـة الـبـلـدان الـعـربـيـة  وهـيـمـنة
أمـريـكـا عـلـيـهـا ولـو كـانت الـبـلـدان
العربية مستقلة وغير تابعة لإلدارة
األمـــريــكـــيـــة وتـــتــعـــامل مع اإلدارة
األمريـكيـة  النـد للـند كـما كـان يفعل
عـبــد الـنــاصـر مع أمــريـكــا والـغـرب
ـا أقـدم تـرامب عـلى إصدار عـمـوماً 
ــعــلــوم إن عــبـد هــذه الــقـرارات وا
الناصـر مات عام 1970 ولم تكن له
عالقــات دبـلــومــاسـيــة  مع أمــريــكـا
وبـريطـانـيا وفـرنـسا ومع  ذلك فإن
الناشـرين الدوليـ وهم في الغرب
وصــفـوا عــبــد الــنـاصــر في نــهــايـة
القرن العشرين أي عام 2000 كأحد
ـئـة من عـمـالــقـة الـقــرن الـعـشــرين ا
الـعـلـمــاء والـسـيـاســيـ وكـان عـبـد
النـاصر الـوحيد بـ العـرب في مئة
عـام . وقــد نــشــرت جــريــدة الـديــلي
DAI-  تـلغـراف الواسـعـة اإلنتـشار
LY TELEGRAPH  هـــــــــــــــــذه
القـائمة مـن العمـالقـة حيث كنت في
لـــنــــدن وأقـــرأ هـــذه الــــصـــحــــيـــفـــة
بـأسـتـمرار وذكـرت الـصـحـيـفـة بأن
هؤالء العمـالقة يتوفـر فيهم شرط
األول تأثـير هـذه الشـخصـية احمللي
ي في حيـاته والشـرط الثاني والعـا
أسـتـمـرار هــذا الـتـأثـيــر بـعـد وفـاته
ـتحـدة أعتـبرت عـلوم إن األ ا .وا
قـرار ترامب بـالسـيـادة األسرائـيلـية
على اجلوالن لن يغير من الواقع إن
اجلوالن أرض مـحتـلة كـما إن هـناك
قـــراران جملــلس األمـن الــدولي 242
صـــدر عــام 1967 وقــرار رقم 497
صـــدر عــام 1981 يـــنــصـــان هــذان
القراران بشكل واضح وصريح على
عـلوم وا إن اجلـوالن أرض محـتـلة 
إن الـقرارات الـتي يـصدرهـا مـجلس
األمـن الـدولي تــمـثل قــوانـ دولــيـة
واجـبــة االتــبـاع واأللــتــزام بــهـا من
ــتــحـدة الــدول األعــضــاء في األ ا
الــتي وصل عــدد أعــضـائــهـا الــيـوم
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الــدول األعـــضــاء في مــجــلس األمن
الــتـي أصــدرت هــذه الــقــرارات وفي
ــتـــحــدة . مـــقـــدمــتـــهــا الـــواليـــات ا
ــعـلـوم إن مـجــلس األمن بـوجـود وا
حـق الـنــقض تــصــبح قــراراته غــيـر
ــقـراطــيـة حث أحــتـكــرت الـدول د
اخلـمس الـتي أنـتـصـرت في احلـرب
يـة الثـانيـة لنـفسهـا حق نقض العـا
الــــــقــــــرارات الــــــتـي ال تــــــتالئـم مع
مـصــاحلـهـا أو مــصـالح حــلـفــائـهـا
إضـافة إلـى عشـر دول ذات عـضـوية
ــدة عــامــ مـن مــخــتــلف مــؤقـــتــة 
الــــقـــارات لـــذلك البــــد من تــــعـــديل
ـيـثــاق وإلـغـاء الـنـقض  –الـفـيـتـو ا
ـــانـــيـــا وإضـــافـــة دول جـــديـــدة كـــأ
ثالن ثالث ورابع واليابـان اللـذان 
أقتصاد في العالم إضافة إلى الهند
والــــرازيل ودولـــة عــــربـــيـــة تــــمـــثل
اجلامعة العربية ويكون التصويت
في مــجـــلس األمن بـــاألغــلــبـــيــة في
أصـــدار الــقــرارات مـن أجل ضــمــان
الـــعـــدالـــة في الـــشـــؤون الـــدولـــيــة
ـقــراطـيـة خـصـوصـاً وحتــقـيق الـد
عـنـد بدايـة الـعـمل في مـجلس األمن
عام 1945 كان عـدد الدول األعـضاء
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وثالثـــة وتـــســعـــون دولـــة في األ
ـتحـدة وهذه الـدول ال رأي لـها في ا
ـا ـتـحـدة  صــيـاغـة مـيـثــاق األ ا
فيـها قـرارات مجلس األمن اآلن . إن
قـــرارات تـــرامـب تــمـــثـل أنـــتـــهـــاكــاً
صــارخـــاً لـــقـــرارات مــجـــلس األمن
ــتـحـدة وإسـاءة بــالـغــة لـلــواليـات ا
كونـها تعـمل على أغـتصاب أراضي
ـصـلحـة الكـيـان الصـهـيوني الـغـير 
إنطالقـاً من منـطق القوة الـعسـكرية
واإلقـتصـادية وتـفوقـها عـلى غيـرها
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الـعــربـيـة األخـرى تــنـشـر الــعـمـالـة
ـنـطـقة والـنـفـوذ الصـهـيـونـي في ا
الـــعــربـــيــة . وأيــضـــاً صــرح وزيــر
خـــارجيـة الــــــــدولة لـلــــــــــشؤون
اخلــارجـــــــــيـة في اإلمــارات (أنـور
قــــرقــــاش يــــوم 2019/3/27 بــــأن
ـقـاطعـة أسـرائيل الـقـرار العـربي 
كـان قـراراً خـاطـئـاً . كـمـا يـسـتـقـبل
ـــغــرب دائـــمـــاً مـــســـؤولــ مـــلك ا
وهــو أســـرائــيـــلــيــ فـي الــربــاط 
ـــســـؤول عن مـــلف الـــقــدس ولم ا
ــلك قــرار تـرامب يــســتـنــكــر هــذا ا
بـــــضم الـــــقــــدس إلـى الــــســـــيــــادة
اإلسرائـيلـية كمـا صـرح محـمد بن
سلمان ولي العـهد السعودي خالل
ــتـحـدة مـؤخـراً زيـارته لـلـواليـات ا
والـتي أسـتـغـرقت أسـابـيع بـأن من
حق إسرائـيل العـيش بسالم داخل
أراضــيــهـا أمـا قــطــر فــهي دويــلـة
تمـثل قاعـدة أمريـكية  –صهيـونية
ـنطـقـة العـربيـة وتـأكيـداً لذلك في ا
فقد أذاعت مـحطات الـتلفـزة ومنها
مــحــطــة احلــدث تــصــريــحــات إلى
رئــيس وزراء الـكـيـان الــصـهـيـوني
في 2019/4/6 قال من بـ ما قال
(إنـنـا ســعـداء بـوجـود كــيـانـ في
القطـاع وغزه ) وقال بـشكل صريح
(هناك وجود أتفاق مع قطر لتقد
غـطــاء مـالي لــبـقـاء فــصل غـزه عن
الـضفـة الغـربـية) في فـلسـط كـما
تــســـتــثــمـــر قــطــر أمـــواالً لــهــا في
ــســتــوطــنـات الــصــهــيــونــيـة في ا
فلـسـطـ كـمـا يوجـد لـديـهـا مـكتب
أســرائــيــلي في الــدوحــة ولــقــطــر
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وقـــــد أســــتــــنــــكـــــرت الــــســــلــــطــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلى لـسـان صـائب
ـــفــــاوضـــ عـــريــــقــــات كـــبــــيــــر ا
الـفلسـطيـن أسـتثـمار قـطر أمواالً
ـسـتـوطـنـات اإلسـرائـيـلـية في في ا
الضفة الـغريبية احملـتلة وهذا يدل
عـلى أن قـطـر تـمــثل قـاعـدة خلـدمـة
الـصـهيـونـيـة والكـيـان الصـهـيوني
في فـلــســطـ حــيث في أراضـيــهـا
قاعـدة العديد األمـريكيـة وهي أكبر
قاعدة خلزن األسلحة األمريكية في
العالم . كـما توجـد قواعد عـسكرية
ــتــحــدة في كل الــدول لــلــواليــات ا
الـعـربـيـة اخلــلـيـجـيـة إضـافـة إلى
قواعد بريطـانية وفرنسية في تلك
ــــعـــلــــوم إن الـــواليـــات الـــدول وا
ــتـــحــدة كــأحــد الــدول األعــضــاء ا
الدائمة العضوية في مجلس األمن
مع بــريـطــانـيــا وفـرنــسـا وروســيـا
والص فـإن من واجـبـهـا كـعـضو
دائم هــــــو احلـــــفــــــاظ عـــــلـى األمن
والـسـلم الـدولـيـ واحلـفــاظ عـلى
حـقـوق الـدول األخرى مع احلـفاظ
عـلى حـقـوق الـشـعـوب وحـريـاتـهم
تحدة وكافة لقد أستنـكرت األ ا
ـا فيهـا حلفـاء أمريكا دول العالم 
فـي حــــــلف شــــــمــــــال األطـــــلــــــسي
ــانــيــا كــبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأ
وغـــيــــرهــــا إضــــافـــة إلـى األحتـــاد
األوربي قــــــــرار تـــــــرامـب بــــــــضم
اجلـوالن وقـبـلـها أعـتـرافه بـالـقدس
عاصـــمــة أبـــديـــة إلســرائـــيل وهي
جميعها أراضاً عـربية محتلة وفقااً
لــلــقــوانـ الــدولــيـة والــغــريب في
األمـر إن ترامب يـعـتـرف بأراضي ال
ــلـكـهـا عـلى إنــهـا مـلك إلسـرائـيل
وقــد وصف نــتـــنــيــاهــو الــذي كــان
حــاضـراً تــوقـيع تــرامب بـالــسـيـادة
وصفها اإلسرائيـليـة على اجلوالن 
بـــاخلـــطــوة الـــتـــاريـــخــيـــة وإنه لن
يــــتــــخــــلى عـن اجلــــوالن أبـــداً . إن
اخلــطــوات الــتـي أتــخــذهــا تــرامب
بـــاألعـــتـــراف بـــالـــقـــدس عـــاصـــمــة
إلسرائيل إضافة إلى توقيعه وثيقة
األعــتـراف بـالـسـيــادة اإلسـرائـيـلـيـة
عـــلى اجلــــوالن كل ذلك يــــعـــود إلى
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أصــدر الـرئــيس األمــريــكي تــرامب
قـرارين يـنـتـهـكـان قـواعـد الـقـانـون
الـدولي وهـو القـانـون الذي يـسـمو
عــلى الـــقــوانــ احملـــلــيـــة لــلــدول
تـحـدة والذي األعـضاء فـي األ ا
يـــجب اإللـــتــــزام به في الـــعالقـــات
واألتفـاقات ب الـدول األعضاء في
ــتــحــدة وإن أنــتــهــاك هــذا األ ا
الـقــانـون يـرتب مــسـؤولـيــة دولـيـة
وتصرف ترامب هـذا  من منطلق
الـغـطــرسـة األمـريـكـيــة كـأكـبـر قـوة
أقـتـصــاديـة وعـسـكــريـة في الـعـالم
ومـن مـنـطــلق دعم وأســنـاد تـرامب
لـلـكـيـان الـصـهـيـوني في فـلـسـطـ
ـســلـمـ أصـدر وكـرهه لـلــعـرب وا
قـرارين يـنـتـهــكـان الـقـواعـد اآلمـرة
لــــلـــقــــانــــون الـــدولي وكــــافـــــــــــة
ــواثــيق الــدولــيــة وإعــــــــالنــات ا

حقوق اإلنسان . 
الـقــرار األول قـبل عـدة أشـهـر وهـو
ـتــعـلق بــأعـتـبــار الـقـدس الـقــرار ا
عــــاصــــمــــة أبـــديــــة إلى الــــكــــيـــان
الـــصــــهــــيـــونـي الـــغــــاصب ألرض
فــلـسـطـ وتـرتب عـلى هـذا الـقـرار
نــقل الــســفــارة األمــريــكــيــة من تل
ـعلوم أبيب إلى مـدينـة القدس . وا
إن القدس مدينـة عربية فلـسطينية
ركز ديني هام في العا تتمتع 

اإلسـالمـي والــــــعـــــربـي حــــــيـــــــث
أصـبــحت الـقــدس بـعــد ظـــــــــهـور
اإلســــالم عــــــام 630 م قـــــــبـــــــلــــــة
دة تتجاوز للمـسلم في الـصالة 
الـعـامـ وقـد حتـولت الـقـبـلـة بـعـد
كرمة . ذلك إلى بيت الله في مـكة ا
ــعـلـوم إن الـقــدس  أحـتاللـهـا وا
من قـبل الكـيان الـصهـيـــــــوني في
عـــــــــــام 1967 والـــــــــــــــــــــقـــــــــــرار
الـــثــــــــــــــانـي الـــذي أصــــــــــــدره
تــــرامب يـــــــــــــوم 27/آذار/2019
في الــــبــــيت األبــــيض بــــحــــضـــور
الـصـهـيـوني الـعـنـصـري نـتـنـيـاهو
رئـيس وزراء الـكـيـان الـصـهـيـوني
في الــبــيت األبــيض في واشــنــطن
ويـــتــعــلق بـــهــضــبــة اجلــوالن
الــســوريــة احملـتــلــة مــنــذ عـام
1973 حــــيث وقع تــــرامب مع 
نــتـــنــيـــاهــو وثـــيــقـــة أعــتــراف
أمـــريـــكـي بـــســـيـــادة الـــكـــيـــان
الـــصـــهـــيـــوني عـــلـى هـــضـــبــة
اجلــوالن احملــتــلــة وقــد عــرض
تـرامـب كـالــعــادة تـوقــيــعه عـلى
ــصـورين هــذه الـوثــيــقــة عــلى ا
ومعه نتـنياهو ومن خلفه نائبه
ووزيـر خـارجـيـته وثالثـة آخـرون
يـصـفـقــون له عـلى هــذا الـتـوقـيع
اخملــــــزي الــــــذي يــــــشـــــــيــــــر إلى
أألســـتــيـالء عــلى أراضـي الــغـــيــر
بـــالـــقـــوة و خالفـــاً لـــكل قـــواعـــد
ـا فـيـهـا مـيـثاق الـقـانـون الـدولي 
ــــتـــحـــدة وكــــافـــة إعالنـــات األ ا
احلــــقــــوق أبـــــتـــــــــــداءً من إعالن
احلـقـوق الـفـرنـسي الـذي صـدر في
عام 1791 في أعـــقـاب قـيـــــــــــــام
الـــثــــــــــورة الـــفـــرنــــــــــســـيـــة في
1789/تـمـوز/عــــــــام 14 وصوالً 
ي حلـــقـــوق إلى اإلعـــــــالن الــــعـــا
اإلنـــــســـــان الــــــذي أصـــــدرته األ
ــتــحــدة في 15/ديــســمــبــر/عــام ا
وغـــــيــــــرهـــــا مـن إعالنـــــات 1948

ية .  احلقوق العا
WOÐdŽ ÷—√

فـــالــــقـــدس واجلــــوالن هي أراضي
عربية محتلـة وفقاً للقانون الدولي
ـــكن بـــأي حـــال من األحـــوال وال 
أغـتـصـابـها حـيث ألصـحاب احلق
وهم الــعـرب أســتــرجـاع حــقــوقـهم
ـا فـيــهـا الـقـوة بـكــافـة الـوسـائـل 
ا فيها العسكرية فاحلقوق كافة 
تعلقة باألوطان ال يسقطها تقادم ا
الـزمن (ومـا أخـذ بـالــقـوة كـمـا قـال
عـبـد الـناصـر يـوماً مـا ال يـسـترجع
إالّ بــالـقــوة) كـمــا ذكــر أيـضــاً (بـأن
الـصــراع مع الـكــيـان الــصـهــيـوني
صراع وجـود وليس صـراع حدود)
ــعــلــوم إن جــريــدة " نــيــويـورك وا
ـس " وصـــفـت تــــرامب بــــعـــد تــــا

وصوله إلـى السـلطة بـأشهـر بأنه
(شخص غير مستقر نفسياً وغير
مـــتــوازن ويـــتــخـــذ قــرارات غـــيــر
مـدروسـة) وقـد هـاجم تـرامب هذه
الــصــحـيــفـة ولــكــنه ال يـســتــطـيع
ـواطن مـحاسـبتهـا نظـراً حلق ا
ــتــحــدة كــافــة في في الــواليــات ا
حريـة التعـبير التي ينص عـليها
الــدسـتـور األمـريـكي الـصـادر عـام
فروض من النظم . 1776 وكان ا
الـعـربـية أن تـتـخـذ إجراءاً عـمـلـياً
ضــد إدارة تــرامــــــب في مــؤتــمـر
الــقـــمــة الـــعــربـي الــذي عـــقــد في
تــــونـس يـــوم 2019/3/31 ال أن
ــؤتـمــر بــاإلدانـات يــكـتــفي هــذا ا
لـقرارات تـرامب التـي ال قيـمة لـها
ـؤتـمـر بـإلـغـاء بـل أن يـقـوم هـذا ا
ـــبــادرة الـــعــربـــيــة لـــلــسالم مع ا
الكـيان الصـهيوني الـتي أصدرها
مؤتـمر الـقمـة العربـي في السابق
التي تنص عـلى تبادل األرض مع
الـسالم مع الـكــيـان الـصــهـيـوني
ومـــــا يــــتـــــبع ذلـك من أعـــــتــــراف
وتـطـبـيـع مع الـكـيـان الصـهـيـوني
الـغــاصب لــفــلـســطـ فــالــكــيـان
الــصــهــيـــوني ال يــعـــتــرف بــهــذه
بادرة وال يحترم احلكام العرب ا
في حـ مـؤتـمـر الــقـمـة أكـد عـلى

بادرة . األلتزام بهذه ا
WLI « dLðR

بادرة كما أكد مؤتمر القمة على ا
الـــــــســــــابـــــــقـــــــة وهي (الـــــــسالم
األسـتراتـيـجي مع إسـرائيل) . أي
حـصول الـعـرب على حـقـوقهم من
خالل الـــــتـــــفـــــاوض مع الـــــعــــدو
الصـهيوني وهو أمر مـستحيل .
فهـذا الكيـان لم يكـتفي بأغـتصاب
فـلــسـطـ بل أغــتــصــاب أراضي
عـــربــيـــة أخـــرى وبــدعـم غــربي –
أمريكي كما هو احلال في هضبة
اجلـوالن السـوريـة ومزارع شـبـعا
الـلــبــنــانــيـة حــيث لــدى الــكــيـان

ـــدجج بــالــسالح الــصـــهــيــوني ا
ـتـطور الـنـووي والتـكـنـولوجي ا
مــشــروع تــوســعي عــلى حــســاب
ـتــد من الـنـيل األرض الـعـربــيـة 
إلـى الـــفـــرات وهـــذا مـــثــــبت في
خــــــارطـــــة مــــــوجـــــودة فـي بـــــاب
ان الكنـيست اإلسرائيـلي أي البر
في تل أبيب .  فاجلـامعة الـعربية
لم يـعـد لـهـا أي دور أو وجـود في
ظل األنــهـيــار الــعـربـي وسـيــطـرة
النظم العـربية الرجـعية على هذه
اجلامـعـة وقراراتـها فالـعـديد من
الــدول الـعـربـيـة تـسـودهـا حـروب
أهــلـــيـــة وصـــراعـــاتـــهـــا من أجل
الــســـلـــطــة كــمـــا هـــو احلــال في
ســـــوريــــا والـــــيــــمـن ولــــيـــــبــــيــــا
والـصـومال وبـعـضـهـا يـسـودهـا
صـراع مع داعـش كـمـا هـو احلـال
في الــعـراق أو يــسـودهــا صـراع
طـائفي كـما هـو احلـال في لبـنان
ــعــلــوم أن ســوريـا والــعـراق . وا
يـحـكــمـهـا حـزب الـبــعث مـنـذ عـام
وحتى اليوم وهذا احلزب 1963
أســــســـتـه وزارة األســـتــــعالمـــات
الــــبـــريـــطــــانـــيـــة في مــــنـــتـــصف

بنيام نتنياهومايك بومبيودونالد ترامب

عـبـرَّ كل العـصـور واألزمان  تـوجـد  مجـامـيع سكـانـية مـنـتجـة و مجـامـيع اخرى
ـومة العيش مستـهلكـة  وهذا ديدن  وطـبيعـة الشعـوب   فالتـكامل البـشري لد
يبـدأ باالنـتاج ويـنتهـي باالستـهالك  وأجمـل  مابذلـك ان اجلميـع منتـج واجلميع
مُسـتهلك   بسـبب اختالف  طبـيعة العـمل  واالختصـاص   وبذلك تكون طـبيعة
احلـيـاة تـكـامـلـيـة من  حـيث  االعـمـال الـبـشـريـة   وكي  تـسـتـمـر  احليـاة  لـكن
شكلـة احلقيقية عندما تنتج فئة سكانية تُـعتبر مستضغفة او كما يسمونها من ا
دول العـالم الثالث   وتبذل قصارى جهدها وتُقدم األغلى لتَخرج بأفضل النتائج
 لـتـقـوم دولـة اخـرى من دول الـعــالم االول او  كـمـا يـسـمـونـهـا دول االسـتـكـبـار
بأستـهالك ما انتاجة وسرقة ثمرة  جهود  األخرين   هنا تتغير  قواعد اللعبة
 ب مـضحي ومجتـهد ومنتج  وبـ من يقفز عـلى استحقـاق  وجهود االخرين

قال (الربيع العربي ) حتت عناوين شتى  وما اقصدهُ في هذا ا
او ثـورات الـشـعـوب او االنـتـفـاضـة عـلى الـدكـتـاتـوريـات او االف الـعـنـاوين الـتي
واطن ضد الـظُلم والتعسف تؤدي لنـفس النتيـجة في معادلة بـسيطة جـداً يثور ا
وبؤس الـعيش وأنعـدام اخلدمات ويـتحـدى السلـطات االمنـية ويُقـتل  او يُصاب 
ـتسـلط على رقاب او تُهـدم داره  او يُسـجن  كي  يتـمكن من اسـقاط  النـظام ا
النـاس  وغالبـاً ماتـنجح تـلك الثـورات وتتمـكن من اسقـاط النـظام ثم تُـقتل رموز
ذلك الـنـظـام  او تُسـجـنـهم  شعـوبـهم او تَـنفـيـهم  خـارج البالد    بـعـدهـا يذهب
البلـد الى الضياع  والتـمزق والتفكك  وينـتهز الفرصـة   من يحاول النفوذ  من
ـادي وال عــلى الــصـعــيـد دول الــغـرب دون  خــســارة تُـذكــر ال عـلـى الـصــعـيــد ا
الـبـشري   فـيأكـلـون ثمـار مـازرعهُ الثـوار  وتـقع البـلـدان وثوراتـها بـنـفس الفخ
الـذي وقع به الـعـراق في عـام 2003 حتت عـنـوان (الـفـوضى اخلالقة)  دون ان
تـتـعـلم او تتـعظ تـلك الـشـعوب  من جتـربـة  الـعـراق  وتتـكـرر االحـداث في نفس
الـنــسق مع اخـتالف االمــاكن واالزمـان واالدوات   في لـيــبـيـا ومــصـر وسـوريـا
والـيـمن والـسـودان  واجلـزائـر  والـبـحـرين عـلى الـطـريق .. الى اخـره من الـدولة
الـتي النـعـلم مـتى يـصـيبـهـا مـا اصـابـنـا من قـرح  حلـظـات الـتـفـكـر والتَـعـلم من
الـتـجـارب  لم تـعـد  لهـا مـكـان في عـقـول الـبـعض   وفـقـدت الـشـعـوب  الـعـربـية
ا يَـدور حولـها   جنحـت اغلب تلك الـثورات في اسـقاط االنـظمة حاسـة  النظـر 
تحزب إال انهـا فشلت في انتاج رجال دولة منصف  بل انتجت مجاميع من ا
ستويات . والقوم وعشاق السلطة  فأصابنا التردي والتلكؤ  على جميع ا

الثورة يخطط لها االذكياء وينفذها الشجعان ويقطف ثمارها اجلبناء
عـارضـة  ومفـكـروها واقالمـهـا احلرة كـان لـها األثـر الـكبـير في وفـعالً احـزاب ا
خلق رأي عـام ضد انظـمة االسـتبداد والـدكتـاتوريات   وجنـحت في زعزعـة ثقة
الشـعب بتلك االنظـمة وحشدتهم  وخـططت لهم للـعمل من اجل  اجناح ثورتهم 
نشود في حينـها تصدر  الشجعان تلك اجلموع لـقيادة الثورة وحتقيق الهدف ا
التـحرر من الظـلم واالستعـباد واالنتـقال  الى فضـاء احلرية والـكرامة  لـيحصد
ن ارتـضوا النـفـسهم سـرقـة النـضـال والدمـاء واجلـهاد ثـمـار الثـورة  اجلـبنـاء 
شهـد وهنا يكمن اخلـطر احلقيقـي عندما يسـتضعف الغرب من هم ليتـصدروا ا
على رأس الـسلطة  وجاءت بهم الصدفة او تقاذفـتهم امواج اجلماهير الغاضبة
  ليـدخلو  الـبلـد  من ابواب مـتفرقـة وعنـاوين  رنانة  الـهدف مـنهـا  البحث  عن
موطيء قـدم لتحـقيق مصـاحلهم الضـيقة علـى حساب مصـالح شعوبـنا   ونهب
وسـرقة خـيـراتنـا  وتدمـيـر البُـنى الـتحـتيـة وتـمزيق الـنسـيج  اجملـتمـعي  وضرب
ـنـظومـات االخالقـيـة  فـيتـحـول الـبلـد بال مـنـاعة وهـذا مـاحـصل ويـحصل  في ا
الربـيع العـربي  وأكـاد  اجزم ان  جـميع من تـعـرض لهـذا التـحول دفع  فـاتورة
سـتويـات  لذا البد مـن احكام ثمن بـاهظـة من الصـعب تعـويضـها عـلى جمـيع ا
نـهـايات الـثـورات الـتي بدت تـدل وكـأنهـا جـزء من مـخطط مـرسـوم يـسيـر بـبطيء
صالح االمريكية واالسرائيلية   وان لـم نستطع الشعوب الثائرة احكام يخـدم ا
النهـايات والعمل على ايـجاد السبل الكفـيلة حلماية الـثورة والثوار من االختراق
فال داعي لثـورة حتطم دكتاتورية لتـبني صوامع من الدكتاتوريـات واهنة ضعيفة

خـاضعة الرادة اخلـارج  األوطان امانـة في رقاب الـشعوب
فـصــونــوا االمـانــة وحـافــظـوا عــلى الــكـرامــة وفق االطـار
الـوطــنـي غــيــر مــتــــــــكـئــ عــلـى دوائــر واجـــــــــهـزة
غـربــــيـة التـريد لـبـلـدانـنـا اخلـير   قـلـوبـنـا تـنـزف دماً
ونــــتـــــرقب  بــــحــــذر مــــا يــــحــــدث في الــــســـــــــــودان
واجلــــــــزائـــر وهي جـــزء من تــلـــــــك الــثـــورات غــيــر

احملكومة النهاية  .


