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هل يحق لمجلس األمن أن يقرر أين يدفن عرفات؟
مصطفى الغريب

     

 

يروج اإلعالم اإلرسائييل معلومات مفادها أنهم يعرفون عن حالة عرفات الصحية أكثر من أطبائه الذين أقنعوه برضورة نقله

إىل ا™ستشفى ألنهم لم يستطيعوا تشخيص حالته ، وكأن الطب بدأ عاجزاً عن تفسѝ الحاالت ا™رضية للزعماء وبدأ الذهول

يسيطر عىل بعض األطباء وأنهم قاب قوسѠ أو أدنى من مرحلة اليأس التي عاشها ا™قربѠ من عرفات خالل األيام القليلة

ا™اضية لدرجة أنهم بدأو بمقايضة حياة عرفات بما تبقى للمقايضة من قضية فلسطѠ ا™ستعصية عىل الحل وهي أمام

جميع األروقة وا™ؤتمرات وكأن إستمرارية ا™فاوضات تبدأ بالبحث يف حياة عرفات أوالً ومن ثم بعد ذلك تبدأ صافرة إطالق

ا™اراثون ا™حموم وخصوصاً بعد إنتهاء اإلنتخابات األمريكية وتدخلت أطراف عديدة لكي يتجاوز عرفات حالة الغيبوبة التي

الزمته فرتة من الوقت وكان عنوان هذه ا™فاوضات "الرتياق" مقابل "عدم العودة" ويبدوا أن هذه ا™فاوضات بدأت تؤتي

ثمارها عندما بدانا نسمع عىل لسان أكرب ا™سؤولѠ أنه ليس يف غيبوبة وجميع هذه الترصيحات تؤكد عىل عدم معرفة

مايعاني منه عىل وجه الدقة. وبدأت اإلشاعات تطفوا عىل السطح إن ماحصل لعرفات هو حالة من التسمم الشديد وهو

مايشبة الحالة التي تعرض لها خالد مشعل يف األردن قبل عدة سنوات من قبل عمالء إرسائيليѠ ولكن هذه ا™رة تريد وسائل

Ѡمن عرفات والهدف من هذا الكالم هو الرتكيز عىل خيانة ا™قرب Ѡاإلعالم عىل التأكيد أن من قام بهذا العمل هم من ا™قرب

لقائدهم أي بمعنى أوسع خيانة الشعب لقائده ورئيسه وتهدف مصادر هذه األخبار اىل رضورة اللجوء اىل إرسائيل عىل إعتبار

أن ا™ادة السامة مصدرها من إرسائيل وتم التشبيه بѠ الغيبوبة التي تعرض لها خالد مشعل والتي حѝت األطباء حينها ولم

تزول هذه الغيبوبة إال بعد تزويد معالجي خالد مشعل برتياق طبي مضاد للمادة السامة، حيث أفاق مشعل من الكوما

ا™حѝة حال حقنه بالعالج ا™ضاد للتسمم يف دمه. ولن تنتهي عالقة اإلرسائيليѠ مع يارس عرفات التي تزودنا بمواد إعالمية

غنية للنرش تفرز حقداً وكراهية بѠ الشعبѠ لعدم حلحلة القضية وليبقى الرصاع أزيل غѝ قابل للحل. وبشهادة كثѝ من

الكتاب والصحفيѠ أن عرفات ليس محبوباً يف إرسائيل وأظهرت وسائل اإلعالم بعض ا™تشددين اليهود يتقبلون التهاني عند

سماعهم أخبار غѝ دقيقة تحدثت عن وفاة الرجل ، وإن كان اليسار الصهيوني الزال يعتقد أن عرفات هو األداة الرضورية

من أجل إقناع الشعب الفلسطيني بقبول التسوية بالرشوط اإلرسائيلية. وتورد بعض األحزاب اإلرسائيلية مقولة أنه تم إنقاذ

عرفات بعد حرب الكويت لغرض فرض الرشوط عليه. وكان الثمن سلطة يف الضفة الغربية بدل جهاز يف تونس، وبساطًا

 .أحمر يف واشنطن وفتح أبواب البيت األبيض وحتى جائزة نوبل وغѝها

وهنا يرغب اإلرسائيليون بالتأكيد عىل فرضية تسميم طعام عرفات ، بعد إقرار مستشفى بѝيس لذوي عرفات ومرافقيه

بوجود مركب كيميائي سام يف دماء عرفات من الصعب معرفة ماهيته، ،وستتم عملية ا™قايضة برتتيبات فرنسية يتم

بموجبها قيام إرسائيل (ا™وساد) بتزويد ا™ستشفى برتياق طبي مضاد للمركب السام يف دم عرفات مقابل إتمام عملية

ا™قايضة الرسية. والسيما أن اليهود لهم سجل حافل يف مجال دس السم منذ عهد الرسول (ص) اىل وقتنا الحارض ، وذكرت

األنباء الواردة من إرسائيل عرب أحد أعضاء الكنيست اإلرسائييل الذي أكد إحتمال فرضية وضع السم لعرفات يف طعامه وعىل

إثر ذلك طالب بعض األعضاء بإجراء تحقيق فوري يف األمر حتى التؤدي هذه األقوال اىل سفك مزيد من الدماء. وأعلن وزير

األمن الداخيل اإلرسائييل أنه سيصدر تعليمات للرشطة للبدء يف التحقيق يف أقرب وقت ممكن. ولكن هناك فرضية يجري

الحديث عنها يف إرسائيل وهي أنه يف الغالب سيتم فصل أجهزة التنفس الصناعية عن عرفات يوم الثالثاء ا™قبل وأنه سيتم

تشييع جثمان الفقيد يوم الجمعة ولهذا السبب قرر أحمد قريع وأبومازن السفر اىل باريس لإلطالع عىل حقيقة الوضع

 .الصحي عن كثب رغم عودة محمد دحالن من باريس

ومع ذلك تحولت اآلمال ا™علقة اىل كراهية عميقة شخصية ليارس عرفات، بسبب عدم تفريطه بقضية القدس واالجئѠ. وبعد

فشل «كامب ديفيد» فتح اليمѠ اإلرسائييل باب التحريض عىل مرصاعيه ، اإلرسائيليون يكرهون عرفات ويتمنون له ا™وت

علناً. وتزداد الكراهية طبعاً اىل درجات غѝ مألوفة ألنه ترصف عكس ماهو متوقع منه، وهذا بحد ذاته أهم سبب للكراهية

.ولهذا السبب سمعنا يف األخبار أنباء كثѝة عن رضورة إبعاد عرفات ألنه أصبح شخص غѝ مرغوب فيه

وهناك إتصاالت مرصية مع اإلرسائيليѠ يف محاولة لحلحلة ا™وقف اإلرسائييل الرافض ™سألة دفن عرفات يف القدس يف حالة

وفاته ، رغبة يف تنفيذ وصيته التي أدىل بها عكرمة صربي مفتي فلسطѠ. وهنا نتسائل و™اذا تتدخل ا™راجع الدينية بالحديث

عن أحقية دفنه يف القدس؟وهل آن أوانها؟ وماهي ا™ربرات التي سيقت؟ إنهم قالوا إن القدس مسقط رأسه وأنه يحتفظ

بمجسم للقدس يف غرفة نومه ، يف مقره يف ا™قاطعة وأنها أرضاً فلسطينية بموجب القرارات الدولية الصادرة عن األمم

ا™تحدة، وهناك من يقول " ليس من حق إرسائيل أو غѝها منع دفن الرئيس عرفات يف مثواه األخѝ الذي اختاره ". وإذا كان

هذا الكالم صحيحا فهل تملك السلطة الفلسطينية اي قوة إلجبار إرسائيل عىل تنفيذ الوصية. بالطبع ال والدليل عىل ذلك لقد

األكثر إرساًالاألكثر تعليقااألكثر مشاهدةكان الرجل يحلم أن يصيل يف القدس ولكن ماهي النتيجة هل صىل بالقدس بعد إتفاقيات أوسلوا أم لم يصيل بها من الواضح
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أنه لم يتمكن من الصالة يف القدس ™اذا؟ ألنه إذا صىل بالقدس فهذا يدل عىل إعرتاف من إرسائيل بشكل أو بآخر بموضوع

القدس ، لكن الحلم ظل يراوده يوميا وهو األمل الذي بقي يعيش من أجله صحيح أن القدس بالنسبة لعرفات كانت خطا

أحمر يف ا™فاوضات التي خاضها مع اإلرسائيليѠ واألمريكيѠ عيل مدى السنوات ا™اضية، ورفض تقديم أي تنازل

بخصوصها، وهو األمر الذي أغضب األمريكيѠ يف مفاوضات كامب دافيد الثانية التي رعاها الرئيس األمريكي األسبق بيل

كلينتون ، وأدى إيل الرتاجع ا™لحوظ يف العالقات الفلسطينية األمريكية. ومعظم خطاباته السياسية كان دوما يتحدث فيها

عن القدس ورضورة استعادتها، ليس فقط ألسباب دينية عقائدية ولكن أيضا ألنها أرض فلسطينية بموجب قرار مجلس

.األمن 242 الذي نص عىل انسحاب إرسائيل الكامل إىل حدود الرابع من يونيو 1967

انتقلت األزمة التي تواجهها الدول العربية من تنفيذ وصية الرئيس عرفات بدفنه يف القدس، إيل ا™كان الذي سيخصص لتلقي

العزاء فيه وهو الذي ستحدد طبيعة ومستوى ا™شاركѠ يف تقديم العزاء، فيما اقرتح بعض ا™ثقفѠ ا™رصيѠ تخصيص مبنى

الجامعة العربية يف وسط القاهرة لتلقي العزاء يف الرئيس الفلسطيني والقضية التي عجز ا™جتمع الدويل عن إيجاد حل يستند

.إىل الرشعية الدولية وقرارات مجلس األمن الدويل الصادرة، وحتى مبدأ األرض مقابل السالم

وتناولت االتصاالت العربية  الفلسطينية الجارية اآلن موضوع ترتيبات انتقال السلطة الفلسطينية، وا™كان الذي سيكون

.ا™ثوى األخѝ للرئيس الفلسطيني يف ضوء االتصاالت التي يجريها العرب والفلسطينيون مع الجانب اإلرسائييل

 .ولكن من ا™رجح أن يتم دفن الرئيس الفلسطيني يف غزة إىل مدفن عائلته يف غزة بجوار والدته وأخته أم نارص

ولكن ا™هم اآلن بالنسبة للدول العربية هو مسألة إنتقال السلطة اىل طرف غѝ الجماعات اإلسالمية وإقصاء حركتي حماس

والجهاد من إحتالل مواقع تقدمية عىل طريق اإلستحواز عىل السلطة ويتمثل ذلك بدعم موقف اللجنة ا™ركزية ™نظمة

التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وأصبح من الواضح الحديث اآلن عن اسرتاتيجية وطنية موحدة توحد الخطاب والقرار

الفلسطيني، "وإيجاد خطة سياسية لتثبيت ا™وقع الفلسطيني خاصة بعد إعادة انتخاب الرئيس األمريكي جورج بوش"،

وكذلك إقرار الكنيست اإلرسائييل لخطة فك االرتباط وقانون اإلخالء والتعويض. وطبيعي أن تقوم الجماعات اإلسالمية بطلب

تشكيل زعامة جماعية فلسطينية بصورة فورية ™لء أي فراغ يحدث يف حال وفاة الرئيس الفلسطيني يارس عرفات. عىل أن

تضم الزعامة الجماعية الفلسطينية جميع ا™نظمات الوطنية واإلسالمية الفلسطينية بما يف ذلك حماس وحركة الجهاد

اإلسالمي.ولو أخذنا ردود الفعل الدولية حول األزمة الراهنة سنجد أن الدول األوروبية تؤكد عىل صعوبة ا™رحلة السياسية

التي تمر بها فلسطѠ مع غياب الرئيس يارس عرفات، وأن هذه ا™رحلة الحرجة تتطلب الوقوف وا™ساندة الدولية

للفلسطينيѠ لعبورها. والسيما أن اإلنتخابات األمريكية إنتهت بفوز من وعد بقيام دولتѠ فلسطينية وإرسائيلة تعيشان

بسالم وإنهاء الرصاع التاريخي يف ا™نطقة. ولكن الواقع الجديد يفرض عىل إرسائيل أن تقرر لنفسها قواعد سلوك جديدة

ومختلفة عن السياسات السابقة سواء العسكرية منها أو التكتيكية والعودة اىل ا™فاوضات مع السلطة الوطنية حتى تفوت

الفرصة امام منظمتي حماس والجهاد اإلسالمي للسيطرة عىل األرض ومن هنا سيكون التدخل لفرض محمد دحالن الرجل

القوي يف قطاع غزة ™نع الزعماء ا™حليѠ من السيطرة الكاملة عىل الوضع األمني ا™تدهور. وهدف إرسائيل أيضاً من وجود

قيادة جديدة هو مكافحة ماتسميه اإلرهاب ومايسميه العرب با™قاومة ا™رشوعة والهدف اآلخر هو وقف تهريب السالح

والتحريض ضد إرسائيل بمساعدة القانون األمريكي الجديد ™حاربة من يعادي السامية والهدف الثالث هو إثبات خطأ اإلدعاء

الذي يقول أن "عرفات وحده يمكنه أن يصنع سالما حقيقيا مع إرسائيل" حتى تجذب قوى عربية ™فاوضات السالم عرب

.مؤتمر إقليمي دويل نادت به امريكا وأطراف أخرى لتحريك عملية السالم

ولم يبقى يف ظل األزمة الراهنة إال صدور قرار من مجلس األمن أين يدفن عرفات ومن يتوىل قيادة الشعب الفلسطيني من
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المقاتلون العرب.... وأزمة الوطن العربي
مصطفى الغريب

     

 

برز مصطلح ا™قاتلون العرب يف وسائل اإلعالم ليطلق عىل مجموعات من الشباب العربي ا™توجه اىل العراق ™ساندة أعمال

ا™قاومة العراقية ضد الغزو األنجلوأمريكي واليمكن معرفة جميع توجهات هؤالء الشباب ولكن يمكن معرفة من أين أتوا

وبكل تأكيد لهم إرتباط بالقضية العراقية بإعتبار أن العراق أرض عربية تم اإلعتداء عليها من قبل قوات أجنبية، ومهما

حاولنا من تلميع صور الغزو األنجلوأمريكي إال أن أعمالهم تدحض جميع من يقول بحسن نواياهم وأهدافهم وا™هم اآلن هو

التصور الحقيقي ألسباب توافد ا™قاتلون العرب اىل العراق غداة وقوع بغداد يف قبضة القوات األنجلوأمريكية يف التاسع من

أبريل من عام 2003م والجميع كان يشاهد هذا الحدث األليم عىل شاشات التلفزة يف جميع القنوات الفضائية العا™ية سواء

منها العربية أم األجنبية وعندما عربت الدبابات األمريكية أهم الجسور يف بغداد إبتدأت مشاعر الحزن تظهر عىل الوجوه

وا™شاهد ا™ؤ™ة التي ستبقى عالقة يف الذاكرة لفرتة طويلة بل لن تغيب عن ذهن من عاش هذه الفرتة ا™ؤ™ة من عمر الزمن

ألن كل يشء يف بغداد كان يحرتق فالسيارات ا™حرتقة كانت منترشة عىل امتداد الطريق باعثة عىل الفزع، وجثث آدمية مبعثرة

ينبعث منها الدخان هذه الحرب التي لم ترتك شيئاً يتحرك إال وإستهدفته بالقصف والتدمѝ، لتخلف مئات األجساد ا™تفحمة،

وأخرى تحرتق ببطء ليختلط الدخان ا™نبعث منها، بالدخان الذي كان يّلف بغداد بأكملها راسمة لوحة تعبѝية لخيال فنان

 .يتخيل أهوال يوم القيامة وهي لوحة تجسد الهمجية البرشية والخسارة الحقيقية من جراء سقوط بغداد

يف صبيحة سقوط بغداد (9 أبريل 2003)، كانت عمليات النهب والسلب قد اجتاحت جميع ا™ناطق العراقية، ودخلت

ا™جنزرات األمريكية ساحة الفردوس، حينها أدرك العرب سقوط بغداد. ومن ساحة الفردوس حيث كان ينتصب تمثال

"صدام حسѠ" الذي كان شاهداً عىل سقوط بغداد قبل ان يسقط التمثال أيضاً عىل يد القوات األمريكية التي كانت تقوم

بجمع الذخائر والصواريخ لتفجرها بعد وضعها يف خنادق حفرت لهذا الغرض. غѝ أن خطأ لم يعرف سببه أدى الشتعال النار

يف عدد غѝ قليل من الصواريخ والقذائف، مما أجرب القوات األمريكية للرتاجع برسعة تاركة ا™نطقة بأرسها تحت رحمة

 .الصواريخ والشظايا النارية ا™تطايرة

وستكون أيام الحرب هذه محفورة يف الذاكرة لسنوات طويلة والسيما ا™شاهدات عرب الفضائيات لصور الدمار والجثث

اآلدمية ا™حرتقة والنѝان ا™شتعلة. كل هذه ا™شاهد بدأت بالتأثѝ عىل ذلك ا™شاهد الذي بدأت الدماء تغيل يف عروقه حتى وصل

Ѡاىل قناعة بالذهاب اىل بغداد لتحريرها من الغزو األنجلوأمريكي، وبدأو يتدفقون عىل بغداد مجموعات من الشباب كمقاوم

أومقاتلѠ ومعظمهم ممن جاهد يف أفغانستان وعادوا اىل بلدانهم بإعتبار أنهم مجاهدين ساهموا يف حرب التحرير وأطلق

عىل كل منهم لقب مجاهد وهي لغة اإلعالم يف ذلك الوقت وبدالً من إستقبالهم إستقبال األبطال وإحتوائهم، بدأ التضييق

عليهم يف أكثر من دولة عربية وكانت أجهزة إستخبارات بعض الدول العربية تتهمهم با™شاركة يف أعمال عنف أي سقط لقب

ا™جاهد عنهم وأصبح لقب إرهابي هو السائد، وما أن الحت يف األفق األزمة العراقية والغزو األنجلوأمريكي عىل العراق بدأت

قوافل ومجموعات من هؤالء تتجه اىل العراق قادمة من كل مكان للدفاع عن هذا البلد وأهله كما حاولوا زمن الغزو السوفيتي

عىل أفغانستان. ويمكن تحديد أهم أسباب قدوم مجموعات الشباب إىل العراق، ™ساندة ا™قاومة العراقية لصد هجمات

القوات األنجلوأمريكية التي غزت العراق وأدت اىل سقوط بغداد وإحتالل العراق، وسيتكرر نفس السيناريو الذي حدث يف

أفغانستان سيأتي هؤالء اىل العراق للعمل يف ا™جال اإلغاثي أو مجال إعمار العراق ويف مناطق الالجئѠ يف العراق ومن ثم

اإللتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للمقاومѠ العراقيѠ ومعظم هؤالء ا™قاتلون العرب بدأو رحلة الهرب من بلدانهم فرارا

.من دولهم إما خوفا من االعتقال أو ™الحقتهم بتهم موجهة إليهم

ولقد شجعت الحرب عىل العراق مجموعات من الشباب العربي للتوجه إىل العراق لإلشرتاك يف الحرب الدائرة يف العراق والسيما

أن الحرب لم تنتهي وإنما الزال القصف مستمر عىل ا™دن والقرى بحجة قصف مراكز ا™قاومة العراقية ا™سلحة وا™دعومة

من جماعات ا™جاهدين القادمѠ من كل مكان والسيما جماعة الزرقاوي التي بدأت تروج لها اإلستخبارات األمريكية، وال

نشك أن هناك دوالً تدعم هذه الجماعات كما كانت أمريكا تدعم ا™جاهدين ضد اإلتحاد السوفيتي يف أفغانستان وكما كانت

أيضا روسيا تدعم الثوار الفيتناميѠ ضد الغزو األمريكي فهذا رصاع أبدي أزيل وستكون هذه الحرب فرصة إلنتقام القوى

 .العا™ية من بعضها البعض بأيدي ا™قاتلѠ العرب

ومازال الشارع العربي يعيش الواقع ا™ر واألليم الذي حدث بعد سقوط بغداد وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام عىل هذا

الحدث ا™ؤلم لم نر التحرك الرسمي العربي الجاد للقيام بمبادرات عملية إلنقاذ الوضع األمني ا™تدهور يف العراق ألسباب

سياسية أقوى من قدرة بعض الدول العربية باإلضافة اىل حركة اإلنقسامات العربية داخل الجامعة العربية مما أدى

األكثر إرساًالاألكثر تعليقااألكثر مشاهدةبالجماعات الشبابية التوجه اىل العراق من خالل قرارات فردية غѝ مدعومة من أي جهة عربية متخذين مايسمى بسياسة
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Ѡالتوريط حتى تتسع دائرة الحرب ا™فروضة عىل العراق اىل دول عربية مجاورة والسيما التهديدات ا™ستمرة من اليم

األمريكي ا™تطرف ضد إيران وسوريا ويجب أن نعرتف بالحقيقة ا™رة وهي أن الدول العربية التمتلك القوة الكافية للدفاع عن

نفسها او حدود أراضيها عوضاً عن الدخول يف مغامرات متهورة غѝ محسوبة ومعروفة نتائجها سلفاً لغѝ صالح العرب

والنجد يف األفق أي بوادر وحدة عربية عوضاً عن وحدة إسالمية ولو عىل شكل تكتالت إقتصادية فهذه الدول الزالت تعاني من

ѝالتفكك واألزمات اإلقتصادية الخانقة، ومن األسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الجمود رغم قوة الزلزال الذي هز الضم

العربي وهو يرى بالصوت والصورة سقوط إحدى قالع الحضارة العربية بطريقة مهينة، هو الطوق ا™رضوب عىل الحركات

الشعبية من طرف الحكومات العربية التي تحاول ا™حافظة عىل أعىل درجات ضبط النفس ولو بالضغط عىل الشعوب ألن ذلك

الدمار إن توسع فإنه سيطال الجميع شعوباً وحكومات والشعوب العربية الزالت تتبنى العاطفة مساراً ألهدافها إن هي تبنت

أهداف أصًال والحكومات العربية تدرك حساسية ا™وقف ولكن تعرتف بالعجز التام إزاء إتخاذ أي إجراء ولو عرب قنوات األمم

ا™تحدة التي اصبحت بال شك يف يد الدوله العظمى الوحيدة يف هذا العالم ويف هذه الحقبة من الزمن التي قد يسميها ا™ؤرخون

فيما بعد بزمن الصمت العربي الرهيب أو زمن العجز والضعف العربي وأصبحت حكومات الدول العربية تعاني من ا™طرقة

األمريكية ا™رفوعة فوق جغرافيا الجسد العربي وبѠ سندان العمليات اإلرهابية التي تحدث يف الدول العربية من هنا وهناك

بل مما يزيد األمور تعقيداً هو حالة الضجر الشعبي بسبب الفقر والبطالة واإلنحالل من خالل بعض وسائل اإلعالم التي بدأت

تكثر وتتزايد بدرجة أصبحت الرقابة عليها فيما يتعلق باألخالق مستحيًال ولكن الزال هناك خوف شعبي رغم حالة التمرد

الذي يعيشه ا™واطن العربي فهي حالة قد تبدوا متناقضة ولكنها سهلة التفسѝ فالتمرد عىل األخالق من خالل وسائل اإلعالم

غѝ ا™راقب أو ا™وجه ولكن الخوف من عصا الحكومات ضد أي حاالت تعبѝ عن حرية الرأي والفكر سواء بمظاهرات او

بندوات أوحتى بلقاءات يف برامج إعالمية سياسية وهذا هو رس الذهول. ويجب أن نخلص اىل القول ™اذا النستفيد من دروس

ا™ايض؟ حتى اليتكرر يف ا™ستقبل فما حدث يف أفغانستان وماتاله من عودة ا™جاهدين اىل بلدانهم وعدم إنخراط بعضهم يف

الحياة اإلجتماعية بشكل كامل أدى اىل تدهور الحاالت األمنية يف بعض الدول العربية وهو ما سوف يحدث بكل تأكيد إذا لم

تتبنى الحكومات العربية من اآلن برامج تأهيل العائدين من العراق عند إنسحاب القوات األجنبية منها وعدم التفكѝ يف

الدخول بقوات عربية مشرتكة تتحول اىل إنتشار عربي جديد يف العراق األمر الذي ينذر بحرب أهلية عراقية عربية وتشتعل

ا™نطقة من جديد كما حدث يف لبنان مثًال.وبرامج التأهيل التي نتحدث عنها بحاجة اىل تظافر جميع الجهود إلحتواء هؤالء

.ا™قاتلѠ خوفاً من أن تتكرر مأساة األفغان العرب التي الزالت آثارها باقية اىل اآلن وتتحول اىل مأساة ا™قاتلون العرب

مصطفى الغريب – الرياض
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وصية.... نستقرئها من تاريخ عرفات
مصطفى الغريب

     

الكل يعلم أّن الرئيس يارس عرفات هو مركز القيادة والسلطة هذا القائد من أبناء

قبيلة العّمــــارّية، التي انتسب إليها "أبو عّمـــــار" عندما ترك للتاريخ

اسمه الحقيقي.. محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوة، ولم تتمكن أمريكا بكل

قوتها وجربوتها من نزع هذه الرشعية عنه ولم تتمكن ربيبتها إرسائيل من فعل

اليشء نفسة فهو الرقم الصعب يف ا™عادلة السياسية الدولية حول قضية الرشق

األوسط، ورغم أن هذا الرئيس منتخب ديموقراطياً إال أنه يملك السلطة والقيادة

وجميع أوراق اللعبة الفلسطينية فهو بال منازع صانع التاريخ الفلسطيني

الحديث، وسيبقى هو القائد الرمز يف حياته وسيكتب التاريخ ذلك بعد وفاته وما

كان يتمتع به عرفات لن يتكرر للزعماء والقادة الفلسطينيѠ عىل األقل يف عرصنا

هذا ويعود ذلك إىل شخصيته القيادية التي أقنعت الفلسطينيѠ بأنه رغم األخطاء

التي حصلت أثناء فرتة قيادته الطويلة إال أنها أخطاء أملتها ظروف السياسة

الدولية التي حاك مؤامراتها ضده الكثѝ فهو بال شك له خصوم سواء من داخل

بيئته أو من خارجها فهو ا™حارب القديم وعىل عدة جبهات ويكفينا الحقد الدفѠ الذي يبديه من حѠ آلخر أعداؤه فهو

يتمتع بالسلطة والنفوذ والقيادة إستخدمها بكفاءة عالية، ومهما يقال عن الفساد وسوء اإلدارة يف بعض هياكل السلطة إال

أن عرفات بما يملكه من التجربة ا™بنية عىل ا™عرفة التاريخية والسياسية ألسباب الرصاع العربي اإلرسائييل أكدت أنه

إستخدم سلطاته بذكاء ودهاء سواء يف زمن الحرب أو زمن البحث عن السالم وماكان ينقص عرفات فعًال هو إلتفاف الشعب

الفلسطيني حوله بكل فصائله وأشكاله السياسية ولكن بكل أسف شعبنا هم كالصقور تجدهم فرادى وكأنهم كلهم قادة

وهذا هو رس الضعف ولو توحدوا وإجتمعوا ™ا رضهم من خذلهم وهذا هو الوتر التي تلعب عليه إرسائيل منذ زمن طويل

ويكفينا فخراً من هذا الزعيم أنه أسس منظمة التحرير وإنتزع اإلعرتاف الكامل يف جميع ا™حافل الدولية عربية كانت ام

إسالمية ام دولية رغم التجاذبات السياسية عىل الساحة الدولية عرب تاريخ القضية وهذا يزيدنا قناعة بإن بقاء عرفات عىل

رأس الهرم والقيادة سيزيد من فرص هزيمة شارون رغم إمكانياته ورغم قوة سلطانه والدولة العظمى التي تنارصة ضد

هذا الشعب األعزل لتجريد الزعيم الفلسطيني من سلطاته وصالحياته. ولكن هذا ا™ناضل بقي شامخاً ضد كل ا™ؤامرات

داخلية كانت أم خارجية وبهذا نخلص اىل القول أن الزعماء يصنعون ا™جد ألنفسهم وألمتهم وبذلك هم يصنعون التاريخ

واليصنعهم التاريخ فهم ا™ؤثرون وما التاريخ إال مرآة نشاهد فيها ماصنعوا وما سيكتبه التاريخ هو وصف تام لجميع

األقوال واألعمال واألحداث التي صنعوها هؤالء الزعماء والقادة وماهي إال بصمات يرتكوها محفورة يف صفحات التاريخ

 !ا™رشق لهذه القضية العادلة التي سينترص أصحابها يوما ما

فالقضايا العادلة حتماً ستنترص وهذا مايدركه شارون قبل غѝه ومن الصعب أن نفهم أن من يحوز عىل جوائز السالم كيف

يوصم بالعقبة يف طريق السالم وهو الذي قدم التنازالت من أجل هذا السالم، سالم الشجعان كما يحلو للقائد أن يصفه فهو

صانع السالم ورغم ذلك فا™تشددون اليهود قتلوا رابѠ الطرف اآلخر يف عملية السالم من الجانب اإلرسائييل وكان يحلوا للقائد

.القول عنه رشيكي يف عملية السالم

ومن الغريب أن راعي اإلرهاب شارون هو الذي يقرر لصانع السالم عرفات بمغادرة مقره ا™حارص يف رام الله لتلقي العالج

خارج الوطن. ولكن إنظروا يف ا™قابل مايقوله أبناء فلسطѠ إحتفاء بصانع السالم من كل شرب من فلسطѠ التي رفعت

راياتها نودعك أيها القائد فلتهنأ بشعبَك العظيم الويفِّ ا™رابط ولتقرَّ عيناً بمن سيدخل ا™سجَد معَك أو من بعدك إنه وعد الحق

وليدخلوا ا™سجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ماعلو تتبѝا هذا الوعد مازال قائما لفئة ال تزاُل تجاهد يف سبيل الله أبناء

الجبارين ا™جاهدين الصابرين سيكتب لهم إحدى الحسنيѠ النرص أو الشهادة، هم عىل الطريِق للقدِس مجاهدين العالء

Ѡَعىل خطاك رجال من ا™ؤمن Ѡْبا™الي Ѡكلمة الدين وليدخلوا يف فلسط.

لقد بكيت حѠ شاهدتك ألول مرة بدون الكوفية ا™رقطة والنظارات سوداء، أو البزة العسكرية الكاكية، هذه الكوفية رمز هذا

 .الشعب من زمن العهدة العمرية اىل زمن قائد الثورة الفلسطينية

أيها القائد ماذا قالوا عنك؟ فعندما عقدت العزم عىل تفجѝ الثورة قالوا عنك مجنون، وعندما قاومت السيطرة عىل الثورة

سجنوك، و™ا اشتد عود الثورة إتهموك بالتوريط للعرب عندما إنطلقت رصاصتها مدوية بقرار فلسطيني مستقل حتى

أتهموك بالتفريط بالقضية ووحدة االمة، ™اذا؟ ألنك إخرتت التوقيت لالنطالقة بعيدا عن التنسيق العربي ا™فقود. وبقيت

الوحيد الشامخ كالطود ال تهزه الريح أو كما يحلوا لك أن تقول ياجبل مايهزك ريح.، واتهموك بتصدير الثورة وتنفسوا

الصعداء مرات عديدة منها عندما خرجت من عمان وبѝوت وعندما سقطت طائرتك يف الصحراء الليبية وأمثال تلك األحداث
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عدد التعليقات 0
جميع التعليقات ا™نشورة تعرب عن رأي كّتابها وال تعرب بالرضورة عن رأي إيالف

ال توجد تعليقات بهذا التصنيف

أرسل تعليقاتك

 .لدينا منها الكثѝ؟

كان بطال يف الحرب شجاعاً مقداماً وبطًال عندما قرر أن يخطوا يف طريق السالم وحدد هدف اإلستقالل با™فاوضات ونأمل من

Ѡالله أن تتحول ا™نظمة اىل دولة وتبقى القدس عاصمة لهذه الدولة ليعود إليها الالجئ. 

ورغم مرور الثورة بعدة أطوار وأشكال ومراحل تتغѝ وتتبدل حسب الظروف السياسية ولكنها تتواصل ولم تتوقف، فلم

يستسلم للضغوطات الدولية نهائيا، لكنه لم يرفض كل ما عرض عليه، اشتهر أكثر من فلسطѠ نفسها لكن بفضلها، حيث

كان الناس يقولون "عرفات فلسطѠ وفلسطѠ عرفات " وهذا تأكد يل يف أكثر من مناسبة عندما زرنا العديد من دول العالم

يسألون من أين أنت كنت أقول من فلسطѠ فيقولون آه عرفات، لقد ساهم بنفسه ومعه رفاق دربه يف تكريس تلك الصورة

عربيا ودوليا. فال عجب أن القضية مرتبطة بإسم عرفات، انه بطل يصنع األحداث وال يتوانى عن اإلقدام أو ا™خاطرة وخاض

مجازفة الحرب بإعالن الثورة، وخاض مجازفة التسوية بالدخول يف مسار السالم، ولم يسلم من منتقديه الذين يتهمون

ويشككون. رغم أنه كان رمزاً يف معركة الكرامة وكان رمزاً يف معركة الصمود يف بѝوت وكان رمزاً يف إنتزاع القرار الوطني

ا™ستقل وكان رمزاً يف األمم ا™تحدة عندما حذر قائًال التجعلوا غصن الزيتون يسقط من يدي.والنستطيع حرص مئات

ا™بادرات والنجاحات واالنتصارات التي صنعها هذا القائد العظيم الذي اليمكن تجاوزه حتى يـُكّمل ا™شـوار الذي خطـاه،

ويواصل مسѝة نضاله التي بدأهــا منذ نعومة أظفاره، ونذر لها نفسه، وارتهن لها حيـــاته. ومنذ فرتة بعيدة تسائل

كثѝون ماذا بعد عرفات؟ وعاد هذا السؤال يطفو عىل السطح من جديد إثر مرض نقل عىل إثره للعالج إىل فرنسا وليس غريبًا

أن يجيب عىل هذا السؤال كل كاتب أو صحفي أوسيايس وفقاً ™ا تمليه علية أهوائه وطموحاته أو أهدافه أو تنبؤاته فالكاتب

والسيايس والصحفي اإلرسائييل سيتصور ماهو مناسب ألهوائه ويتخيل أن رحيل عرفات سيكون صداماً فلسطينياً ألنهم

يرغبون ويؤملون هذا ومنهم من شطح ابعد من هذا بالقول بعد عرفات ستبدأ يف ا™ناطق حرب أهلية تعزز البنية التحتية

." لإلرهاب، وربما تنهار أجهزة السلطة الفلسطينية ويتطلب األمر تدخال دوليا

أما بعض الكتاب العرب أدلوا بدلوهم ايضاً عرب تخيالتهم حينما قالوا " أن األمور ستئول من بعد عرفات إىل ا™ؤسسات

الفلسطينية سواء الترشيعية أو التنفيذية، " وهذا يشء جميل ولكن عندما إستطردوا وقالوا " فاللجنة التنفيذية ™نظمة

التحرير الفلسطينية كانت والزالت لجنة صورية، جسد بال روح، بيت بال جدران، غرفة من زجاج، شاهد زور،" فقد ظلموا

ѝأبناء جلدتهم بحجب الثقة عنهم من خالل عبارات تصور ا™ؤسسات الفلسطينية سواء الترشيعية او التنفيذية بصورة غ

 .حقيقية

كثѝون هم الذين ينطلقون يف تحليالتهم ™ا سيكون بعد عرفات من هذه النظرة السوداوية التي تفيض بالنهاية إىل نتائج

عكسية. ولكن هناك فئة أكثر منهم من يعتقد أن ما بعد عرفات سيكون هو عهد االستقرار والهدوء الداخيل الفلسطيني،

حتى أنهم وصفوه بعهد اإلجماع الفلسطيني، بمعنى انه قد يكون العهد الذي سيظهر للوجود القيادة ا™وحدة، أو ا™رجعية

الوطنية للسلطة التي تحدث عنها الجميع ونادت بها كافة الفصائل الفلسطينية خالل حوارات عدة جرت فيما بينها. وكأنما

 .يؤكدون من غѝ قصد ان عرفات هو مازال عقبة يف سبيل الدولة الفلسطينية

وعندما تسمع ترصيحات من هنا وهناك تجد التناقض يلف كثѝ من االمور فعند سفر الرئيس للعالج قال مساعدوه إنهم

يسѝون األمور عرب ا™ؤسسات الدستورية والرشعية واليوجد فراغ سيايس من جراء سفر الرئيس ويف ا™قابل هناك ترصيحات

أخرى تقول إن سفره ا™فاجيء أحدث نشوء فراغ قيادي ال بد لنا من االعرتاف بنشوئه حيث البد من اإلرساع بإعادة ترتيب

أوضاعنا بشكل افضل، وتوحيد صفوفنا، ™واجهة التطورات التي تنتظرنا، والتي يأتي يف مقدمتها  خطة شارون األحادية

الجانب، وبدأوا يتخيلون الصور القاتمة من جراء هذا الغياب القرسي وكأنهم يريدون ان يرثوا الرجل وهو الزال حي يرزق.

وهم بهذا اإلسقاط يسقطون من أعѠ أعدائهم قبل اصدقائهم. ونحن بمقالنا هذا نعلم اننا لن نريض هذا الطرف والذاك ولكن

أستطيع القول مطلوب منك ياعرفات أن تصدر أوامرك بقيام مجلس حكماء يتوىل ترصيف األمور لحѠ إتضاح الرؤية وأن

تعمل قاسماً مشرتكاً بѠ جميع ا™نظمات والفصائل الفلسطينية ولو عىل شكل وصية وأن تضع آلية ™ىلء الفراغ الذي قد

.يحدث مستقبًال لتبني دولة ا™ؤسسات والقانون الدولة الفصائل وا™نظمات التي لم تتجاوز الخالفات وتصفية الحسابات

 مصطفى الغريب – الرياض
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ةجيتنلا دهاشتّوص
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 ربعو ًاسورد خيراتلل تمدق ةجولفلا
 بيرغلا ىفطصم

 لاضنلاو ةمواقا يف ربعوً اسورد خيراتلل تمدق ةجولفلاف ،ءيطخم وهف ةنيكسم اهنإ لوقيو ةجولفلا ىلع ىكابتي نم نإ
 يفو نسلا يف نعاطلاو حيرجلا ىلع زهجأ يذلا لالتحإلا يدنج رقتحت روص تمدق دقو سفنلا نعً اعافدو ةيرحلا لجأ نم
 نإ ناسنالا قوقحل تامظنم تلاقو ،ءاسنلا الو لافطألا الو خويشلاالو ىحرجلا الو ةدابعلا رود اومرتحإ مه الف هللا دجسم
 حبصت يكل ةجاح كانه نا بيو برح ةميرج ىلا ىقري نأ نكمي يقارع حيرج لتقب ةيكيرمالا ةيرحبلا ةاشم نم يدنج مايق
 غ لتاقم ىلع دمعتا رانلا قالطإ" نإ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تلاقو .برحلا ناوق نأشب ابيردت لضفأ ةيكيرمالا تاوقلا
 ةيكيرمالا تاطلسلا ىلع مازتلإ كانه كلذلو ةيلودلا ناوقلل اقفو برح ةميرج وه ايروف ارطخ نولثمي ال ىحرجو حلسم
 ،لوهذم لزن مل اننأل كاسا نحن ".نوناقلا مامأ مئارجلا هذه لثم نع لوؤسا ةبقاعمو ريراقتلا هذه لك يف قيقحتلاب
 قارعلا ىلع يممألا بلاكتلا اذه رس نع هسفن بو هنيب ءرا لئاستي نكلو.وفعلا تامظنم قدصمو شعترم ،فئاخ
 رمتستو ،طق ةقباس بورح هدهعت مل ديدش يمالعإ ميتعت لظ يف ةميرجلا حرسم ءىيهتو .هلمكأب طسوألا قرشلا هدعب نمو
 ةلماح ىمظع ةلود دونج لبق نم ماقتنالل شطعتلاو دقحلا ران اهنإ لصاوتمو يموي لكشب ةيقارعلا ىرقلاو ندا فصق يف
 ةاظلا برحلا هذهل عنقا باوجلا دجت نلو ملف . ةفئازلا ةيبرغلا ةيطارقوميدلا جيورتل قزما يلابلا ةيطارقميدلا ءاول
 تنمآ اذإ الإ  قارعلا لالتحال بسانا ببسلا دجت نلو ،لالتحإلا يف ةبغرلاو ةرطيسلاو ةيهاركلاو دقحلا هنأ تفرع اذإ الإ 
 ىدني مئارجلا هذه نإ .مهل نمأ ال ةقطنا لود امأ ليئارسإ نمأب ةمزتلم اكيرمأف ةدحاو ةلمعل ناهجو اكيرمأو ليئارسإ نأ 
 ملاعلا مصاوعو ةدحتا ممألا لبق نم قبطم تمص لظ يف ةيناسنالا بج اهل
 تاباختنالل اديهمت ،ىرخالا ةيقارعلا ندا عاضخإو اهعاضخإب ةجولفلا ىلع مهناودع يهتني نا نويكيرمالا عقوتي له .عمجأ 
 .اهتعطاق ةيمالسإلا ىوقلا مظعم نأل ةيروص لوقأو ؟ةمداقلا ةيروصلا

 نلو هتءابع تحت اهاوط يضاا نأ نوثكلا روصت يتلا ميدقلا رامعتسالا ةبقح قارعلل ةدحتا تايالولا لالتحا داعأ دقل
 يأو ،يسنرفلاو يناطيربلا بادتنالا دوهعب هبشأ قارعلل يكيرمألا لالتحالاف .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف روضح اهل نوكي
 ةمواقا هتمدق ام نكلو ،ةدارإلاو يأرلا ةلقتسم ةموكح نوكت نا نكمي ال بادتنإ هومس نيذلا لالتحإلا اذه لظ يف ةموكح
 ضفرت يتلا بوعشللً ارانم نوكيسو ،ربعوً اسورد خيراتلا تاحفص يف رطسيس ةمرصنا مايالا لالخ ةجولفلا يف ةيبرعلا
 ايتسهلا لاح نع ةيكيرمالا فحصلا لقنتو ،نطولا مث هللا ليبس يف اهحاورأ عفدتو ،ةمواقا يف اهقح ىلع رصتو لالتحالا
 مهلً الالذإوً ايدحتو ملاعلا عاقب لك يف ملسا روعش ءاذيإل ةيكيرمألا تاونقلا هثبت امبو ةجولفلا يف مهدونج اهشيعي يتلا
 ةيندا قطانا لخاد زييمت نودب ةوقلا تمدختسإ فلاحتلا تاوق ناب معازم يف قيقحتلل ةلقتسم ةنجل نع ثيدحلا نإ ،
 يف دامرلا رذل الإ يهام فاعسالا تارايس ىلع رانلا تقلطأ اهناو ةجولفلاب يسيئرلا ىفشتسا لوخد نم يندا تعنمو
 .نويعلا

 ضايرلا – بيرغلا ىفطصم

ًالاسرإ رثكألااقيلعت رثكألاةدهاشم رثكألا
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الواليات المتحدة العراقية وعاصمتها الفلوجة
مصطفى الغريب

 

 

մե岁إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها ب *մե岁وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمن)

الناس وليعلم الّله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله ال يحب الخائنմե岁). الفلوجة، اꡂꇞدينة الباسلة اꡂꇞجاهدة الصابرة، وقفت

يف وجه القوة العظمى يف العالم وعاشت الحصار وأعدت قوات اإلحتالل العدة لحربها وكأنها تعد ꡂꇞعركة فاصلة ، وكشفت

الحملة العسكرية عىل الفلوجة عن مقاومة رشسة ومسألة أخرى لم توردها وسائل اإلعالم وهي أن 

 أهايل اꡂꇞدينة شكلوا لهم 

 سلطة 

 مستقلة ، ولم تنجح اꡂꇞفاوضات من إعادة بسط الحكومة اꡂꇞركزية سيطرتها عىل اꡂꇞدينة لذا تعرضت اꡂꇞدينة لكل أشكال

脡座دينة فساداً ولإلستفادة من أسطورة الزرقاوي إلتخاذه حجة أخرى لتدمꡂꇞبحجة أن الزرقاوي وجماعته يعيثون يف ا 脡座التدم

مدينة أخرى فقد قيل أنه هرب قبل أن تحكم القوات الغازية سيطرتها عىل اꡂꇞدينة ، ما حدث يف الفلوجة "ملحمة الجهاد

والفداء"، إذ واجه اꡂꇞدنيون العزل واꡂꇞقاومون بأسلحتهم البدائية وأجسادهم أعتى جيوش العالم التي لم تكتف بقصف

الطائرات والصواريخ وكل االسلحة الفتاكة التي تمتلكها، وإنما لجأت ايضا لألسلحة اꡂꇞحرمة دولياً ، جاءت معركة الفلوجة

بعد معركة سامّراء، التي قامت من خاللها قيادة اꡂꇞقاومة بجّر قوات اإلحتالل إىل اꡂꇞدينة من أجل اسقاط جوهر الخطة

العسكرية يف العراق، وهي تجّنب الوقوع ضمن مرمى أسلحة اꡂꇞقاومة واستخدام الرشطة العراقية كدروع برشية تحمي

قوات االحتالل من ن脡座ان اꡂꇞقاومة ، وليس غريباً أن تقوم جماعات اꡂꇞقاومة بإستعادة السيطرة عىل مراكز الرشطة يف اꡂꇞوصل

خالل ساعتմե岁 وتبقى الحرب سجاالً بմե岁 مقاومմե岁 وغزاة وكأنما اꡂꇞوصل أصبحت لها حكومة مستقلة عن الحكومة اꡂꇞركزية يف

بغداد ومناطق األكراد تشهد هدوء نسبي وسلطة مستقلة اليرسي عليها قانون األحكام العرفية الذي أصدره رئيس الوزراء

اꡂꇞؤقت ، ومناطق الشيعة يف الجنوب إلتزمت الصمت تجاه أحداث الفلوجة وكادوا ينسون ما ألم بهم من أحداث يف النجف

عندما هبت الجماه脡座 لنجدتهم ونرصتهم من كل حدب وصوب لدعم مقاومتهم ولكن شيعة العراق واهمون إذا إعتقدوا أنهم

سيتسلمون سلطة أو حكم إذا دخلوا اإلنتخابات معتمدين عىل كثافتهم السكانية وذلك ألن أمريكا دفعت قواتها للعراق

وقدمت الخسائر البرشية واꡂꇞادية ليس من أجل تسليم الحكم لتيار شيعي ولكن لواشنطن شيعتها الخاصون بها ويأتمرون

بأمرها وتستجيب لإلمالءات والرشوط التي تفرضها وبالتايل اليمكن أن تكون هذه اإلنتخابات نزيهة يف ظل قوات غزو

وإحتالل مهما قامت بالرتويج لعراق حر وديموقراطي وجديد يختلف نظامه عن النظام العراقي السابق، وانه عراق

“حضاري” ، مادام أمريكي الهوية والتوجه، ويخدم مصالح “ارسائيل” أيضاً.

ومما تقدم نستطيع أن نستنتج أن هذه الحرب ماهي إال مقدمة لتقسيم العراق لتصبح كل محافظة دولة مستقلة ،مما ينذر

بنشوب حرب أهلية طاحنة والسيما أن حمامة السالم التي كانت تحمل غصن الزيتون إختفت من سماء العراق وأستبدلت

بطائرات األباتيش وهذا يعني أن غصن الزيتون تحول اىل قذائف وصواريخ تحملها هذه الحمامة األمريكية الصنع ولن تخلف

وراءها إال النار والدمار وقصف لألعمار ومن الغريب اننا نسمع عن إعادة اإلعمار فهل يجدي إعادة اإلعمار بعد قصف

األعمار.

 مصطفى الغريب – الرياض

األكثر إرساًالاألكثر تعليقااألكثر مشاهدة
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إن * وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن آنتم مؤمنين(

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين 
الناس وليعلم الّله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب 

الفلوجة، المدينة الباسلة المجاهدة الصابرة، وقفت في). الخائنين
وجه القوة العظمى في العالم وعاشت الحصار وأعدت قوات 

وآشفت الحملة, اإلحتالل العدة لحربها وآأنها تعد لمعرآة فاصلة 
العسكرية على الفلوجة عن مقاومة شرسة ومسألة أخرى لم 

توردها وسائل اإلعالم وهي أن أهالي المدينة شكلوا لهم سلطة 
ولم تنجح المفاوضات من إعادة بسط الحكومة , مستقلة 

المرآزية سيطرتها على المدينة لذا تعرضت المدينة لكل أشكال 
التدمير بحجة أن الزرقاوي وجماعته يعيثون في المدينة فسادًا 
ولإلستفادة من أسطورة الزرقاوي إلتخاذه حجة أخرى لتدمير 

مدينة أخرى فقد قيل أنه هرب قبل أن تحكم القوات الغازية 
ملحمة الجهاد "ما حدث في الفلوجة , سيطرتها على المدينة 

، إذ واجه المدنيون العزل والمقاومون بأسلحتهم البدائية"والفداء
وأجسادهم أعتى جيوش العالم التي لم تكتف بقصف الطائرات 

والصواريخ وآل االسلحة الفتاآة التي تمتلكها، وإنما لجأت ايضا 
لألسلحة المحرمة دوليًا ، جاءت معرآة الفلوجة بعد معرآة 

التي قامت من خاللها قيادة المقاومة بجّر قوات , سامّراء
اإلحتالل إلى المدينة من أجل اسقاط جوهر الخطة العسكرية في 

العراق، وهي تجّنب الوقوع ضمن مرمى أسلحة المقاومة 
واستخدام الشرطة العراقية آدروع بشرية تحمي قوات االحتالل 

وليس غريبًا أن تقوم جماعات المقاومة , من نيران المقاومة 
بإستعادة السيطرة على مراآز الشرطة في الموصل خالل 
ساعتين وتبقى الحرب سجاًال بين مقاومين وغزاة وآأنما 

الموصل أصبحت لها حكومة مستقلة عن الحكومة المرآزية في 
بغداد ومناطق األآراد تشهد هدوء نسبي وسلطة مستقلة اليسري

عليها قانون األحكام العرفية الذي أصدره رئيس الوزراء 
ومناطق الشيعة في الجنوب إلتزمت الصمت تجاه , المؤقت 

أحداث الفلوجة وآادوا ينسون ما ألم بهم من أحداث في النجف 
عندما هبت الجماهير لنجدتهم ونصرتهم من آل حدب وصوب 
لدعم مقاومتهم ولكن شيعة العراق واهمون إذا إعتقدوا أنهم 
سيتسلمون سلطة أو حكم إذا دخلوا اإلنتخابات معتمدين على 

آثافتهم السكانية وذلك ألن أمريكا دفعت قواتها للعراق وقدمت 

بواسطة  Wednesday, November 24أرسلت في 
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الخسائر البشرية والمادية ليس من أجل تسليم الحكم لتيار شيعي 
ولكن لواشنطن شيعتها الخاصون بها ويأتمرون بأمرها 

وتستجيب لإلمالءات والشروط التي تفرضها وبالتالي اليمكن أن 
تكون هذه اإلنتخابات نزيهة في ظل قوات غزو وإحتالل مهما 

قامت بالترويج لعراق حر وديموقراطي وجديد يختلف نظامه عن 
، مادام أمريكي ” حضاري“النظام العراقي السابق، وانه عراق 

 .أيضًا” اسرائيل“الهوية والتوجه، ويخدم مصالح 
ومما تقدم نستطيع أن نستنتج أن هذه الحرب ماهي إال مقدمة 

مما ينذر ,لتقسيم العراق لتصبح آل محافظة دولة مستقلة 
بنشوب حرب أهلية طاحنة والسيما أن حمامة السالم التي آانت 

تحمل غصن الزيتون إختفت من سماء العراق وأستبدلت 
بطائرات األباتشي وهذا يعني أن غصن الزيتون تحول الى قذائف

وصواريخ تحملها هذه الحمامة األمريكية الصنع ولن تخلف 
وراءها إال النار والدمار وقصف لألعمار ومن الغريب اننا نسمع 
.عن إعادة اإلعمار فهل يجدي إعادة اإلعمار بعد قصف األعمار 

ماهي النتائج التي تحققت خالل سنة ونصف من الغزو واإلحتالل 
؟ وهل الزالت القنوات العربية تنشر أحداث الفلوجة ؟ أم أن 

التعتيم اإلعالمي الذي فرض عليها هو الوجه اآلخر 
 للديموقراطية ؟

وآأنما الديموقراطية هي التي تنشر الدمار والخراب والفوضى 
في العالم ، بدليل أن اإلرهاب زاد بعد إعالن الحرب على العراق 

ولكن أي إرهاب إنه , بشهادة الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
إرهاب الدول وخصوصًا في عهد زعيم المتطرفين اليمينيين 

الجدد الذين تحكموا بقرارات البيت األبيض والذين الزالوا 
يسخرون آل خططهم وعملهم لخدمة الحرآة الصهيونية ، وها 
هي سنوات أربع عجاف أخرى سيصلى أتونها أبناء جلدتنا من 
العرب والمسلمين بعد ان تربع الزعيم على عرش الدولة العظمى

لفترة رئاسية ثانية ، ووزير دفاعه الزال قابع في مكانه 
ومستشارة األمن القومي ستتولى قيادة السياسة الخارجية 

األمريكية لتزداد إسرائيل طربًا وفرحًا بمقدمها ألنها سوف تعني 
,بتنفيذ المخطط الصهيوني بكل دقة حرفًا بحرف وآما هو مخطط 

ألنها ستزداد قربًا من الرئيس بما لها من قدرة على تلخيص 
التقارير والسياسات والقرارات ألن الرئيس اليحب أن يشغل باله 

وسيستمر الصمت العربي الرهيب وسيحافظ , بأدق التفاصيل 
أما وزير الخارجية المستقيل سيبقى مبعوثًا , على ضبط النفس 

وسيتم تعيين مستشار جديد لألمن , للسالم لخدمة إسرائيل 
القومي والبد أن يكون يمينيًا متطرفًا حتى يزيد من إحكام قبضة 

وزير العدل إستقال وقبلت إستقالته , الرئيس على األمن القومي 
ألن دوره إنتهى وخصوصًا بعد القانون الذي أصدره والمثير 

هناك خمسة وزراء إستقالوا وسيتم تعيين وزراء جدد , للجدل 
طبعًا يجب أن يكونوا من اليمين المتطرف حتى تزداد هذه 

رئيس اإلستخبارات , الحكومة تطرفًا ضد العرب والمسلمين 
األمريكية إستقال مع إثنان من أهم أعضاء اإلستخبارات 

الحزب الجمهوري زاد من بسط نفوذه على مجلسي , األمريكية 
فهل يعني , الشيوخ والنواب أي أن الحزب الديموقراطي تراجع 

ذلك أن الديموقراطية تراجعت في أمريكا نفسها ؟ أين مشروع 
الشرق األوسط الجديد ؟ أين وصلنا في خارطة الطريق ؟ أين 
اإلنتخابات العراقية ؟ ماذا جرى في النجف ؟ وماذا يجري في 

الفلوجة ؟ وماذا سوف يجري في الموصل قريبًا ؟ وهل إجتماع 
شرم الشيخ حقق أهدافه التي من أهمها منح مزيد من الشرعية 
لقوات اإلحتالل األمريكية ؟ وهل إعادة إعمار العراق اليصلح إال 
بعد تدمير العراق أوًال ثم إعادة اإلعمار؟ وإذا إفترضنا جدًال أنه 

يمكن إعادة اإلعمار فهل يمكن إعادة أعمار من أزهقت أرواحهم 
في مختلف المناطق العراقية ؟ أم أن األعمار بيد اهللا واإلعمار 

 . بيد البشر ؟ 
, إن من يتباآى على الفلوجة ويقول إنها مسكينة فهو مخطيء 

فالفلوجة قدمت للتاريخ دروسًا وعبر في المقاومة والنضال من 
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 ]تعليقات  0 -قراءة  69[ 
 

أجل الحرية ودفاعًا عن النفس وقد قدمت صور تحتقر جندي 
اإلحتالل الذي أجهز على الجريح والطاعن في السن وفي مسجد 

اهللا فال هم إحترموا دور العبادة وال الجرحى والالشيوخ وال 
وقالت منظمات لحقوق االنسان إن قيام , األطفال وال النساء 

جندي من مشاة البحرية االمريكية بقتل جريح عراقي يمكن أن 
يرقى الى جريمة حرب ويبين ان هناك حاجة لكي تصبح القوات 

وقالت منظمة العفو. االمريكية أفضل تدريبا بشأن قوانين الحرب 
إطالق النار المتعمد على مقاتلين غير مسلحين "الدولية إن 

وجرحى ال يمثلون خطرا فوريا هو جريمة حرب وفقا للقوانين 
الدولية ولذلك هناك إلتزام على السلطات االمريكية بالتحقيق في 
آل هذه التقارير ومعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم أمام 

, خائفين , نحن المساآين ألننا لم نزل مذهولين ." القانون
ولكن يتسائل المرء بينه .مرتعشين ومصدقين منظمات العفو 

وبين نفسه عن سر هذا التكالب األممي على العراق ومن بعده 
وتهيىء مسرح الجريمة في ظل تعتيم . الشرق األوسط بأآمله 

إعالمي شديد لم تعهده حروب سابقة قط، وتستمر في قصف 
المدن والقرى العراقية بشكل يومي ومتواصل إنها نار الحقد 

والتعطش لالنتقام من قبل جنود دولة عظمى حاملة لواء 
الديمقراطية البالي الممزق لترويج الديموقراطية الغربية 

فلم ولن تجد الجواب المقنع لهذه الحرب الظالمة إال إذا . الزائفة 
عرفت أنه الحقد والكراهية والسيطرة والرغبة في اإلحتالل ، 

ولن تجد السبب المناسب الحتالل العراق إال إذا آمنت أن إسرائيل
وأمريكا وجهان لعملة واحدة فأمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل أما 

إن هذه الجرائم يندى لها جبين . دول المنطقة ال أمن لهم 
االنسانية في ظل صمت مطبق من قبل األمم المتحدة وعواصم 

هل يتوقع االمريكيون ان ينتهي عدوانهم على . العالم أجمع 
الفلوجة بإخضاعها وإخضاع المدن العراقية االخرى، تمهيدا 

لالنتخابات الصورية القادمة ؟ وأقول صورية ألن معظم القوى 
 . اإلسالمية قاطعتها 

لقد أعاد احتالل الواليات المتحدة للعراق حقبة االستعمار القديم 
التي تصور الكثيرون أن الماضي طواها تحت عباءته ولن يكون 

فاالحتالل األمريكي . لها حضور في القرن الحادي والعشرين
للعراق أشبه بعهود االنتداب البريطاني والفرنسي، وأي حكومة 
في ظل هذا اإلحتالل الذين سموه إنتداب ال يمكن ان تكون حكومة

ولكن ما قدمته المقاومة العربية في , مستقلة الرأي واإلرادة 
الفلوجة خالل االيام المنصرمة سيسطر في صفحات التاريخ 

دروسًا وعبر ، وسيكون منارًا للشعوب التي ترفض االحتالل 
وتصر على حقها في المقاومة، وتدفع أرواحها في سبيل اهللا ثم 

الوطن ، وتنقل الصحف االمريكية عن حال الهستيريا التي 
يعيشها جنودهم في الفلوجة وبما تبثه القنوات األمريكية إليذاء 

إن , شعور المسلمين في آل بقاع العالم وتحديًا وإذالًال لهم 
الحديث عن لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم بان قوات التحالف 

إستخدمت القوة بدون تمييز داخل المناطق المدنية ومنعت 
المدنيين من دخول المستشفى الرئيسي بالفلوجة وانها أطلقت 

 . النار على سيارات االسعاف ماهي إال لذر الرماد في العيون 
ما أصعب الحديث عن عمق المأساة االنسانية حيث ال ماء 

والغذاء وال دواء والقوافل إغاثة حتى للمدنيين العزل من أطفال 
ونساء وشيوخ حقًا إنها مدينة أهلها مجاهدون لذى نرى العقاب 

 . الجماعي ينم عن غطرسة وحقد دفين 
لكن ستدرك القوات الغازية أن اإلحتالل والعنف لن يطفئا الروح 
الوطنية والدينية في بالد المسلمين والدليل على ذلك أن المقاتلين
العرب هم المدافعون عن الفلوجة وتحولت الحرب النظامية الى 

حرب عصابات ولن تتمكن قوات التحالف من السيطرة عليها 
وستعيد الى األذهان صورة أمريكا المهزومة في حرب فيتنام 

فالمقاتلون العرب والمسلمون الزالوا يقاومون في أآثر من مكان
والتوجد قوة على وجه األرض ستقضي عليهم أو تتمكن منهم 

وإذا إختفى المقاتل , ألنه الصراع األزلي بين الحق والباطل 
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 فضائيات و إعالم

قناة ارضية  70

وفضائية تبث من عمان
 

 

العربي من أمامهم فإنه سيظهر من حولهم ولذا لم ولن تتمكن 
قوات اإلحتالل من السيطرة الكاملة على مدينة الفلوجة ، وها 

هي مدن العراق تتحول الى برآان يثور في وجه قوات اإلحتالل ،
إنها تضحيات وصبر وجهاد ، إنها تقدم للتاريخ دروسًا في 

التضحية والفداء والبطولة، فحتى لو آسبوا حرب الفلوجة اليوم 
فلن يكسبوها غدًا ، ولن يكسبوا ما بعد الفلوجة فقوات المقاومة 

تكبر آكرة الثلج وتزداد في العراق إنتشارًا بفضل ما تقوم به 
قوات اإلحتالل اليوم من مجازر ومذابح سيزيد من مساحة 
الغضب والحزن والرغبة في الثأر، وإني ألستغرب صمت 

أوليس هتك دم المسلم يستوجب ! المرجعيات الدينية الشيعية 
أين حرمة دم المسلم وقد سفكت دماء االبرياء من ! الدفاع عنه ؟

المدنيين من االطفال والنساء والشيوخ ؟ إن من يتجرأ ويقول 
على رؤوس االشهاد ان ما يجري في الفلوجة هو درس 

سيلقى جزاؤه وأي ديموقراطية ! لمعارضي الديمقراطية 
ستفرض تحت ضربات المدافع والطائرات والصواريخ إنها 

أي ديمقراطية تلك التي , همجية القوة وليست قوة الديموقراطية 
تقوم على جماجم االبرياء من أهالي العراق الذين أصبحوا 

إن السائرين في , الجئين في بالدهم منكوبين باالحتالل وأعوانه 
رآاب االحتالل والمروجين لمشاريعه في السر والعلن ، والداعين

النتخابات مزورة ومشوهة تكرس واقع االحتالل لن يخرجوا 
العراق من أزمته الحالية بل سيتحرر على أيادي المقاومة 
العربية الباسلة ، التي إنطلقت وتشكلت بعد الغزو مباشرة 

والسبب ان االعداد لها قد تم مسبقًا فالمخزون العراقي من 
األسحلة آبير جدًا وهناك قيادات ميدانية متمرسة ومتمكنة من 
حرب العصابات فالتدريبات لم تذهب سدى وسيولي االدبار آل 

فاالحتالل يولد المقاومة واالمعان , من تعاون مع قوات اإلحتالل 
في القتل ينتج التصميم واإلرادة على المقاومة، والثورة ضّمت 

الى صفوفها رجال دين وزعماء عشائر وخريجي الدورات 
االيمانية من االسالميين المعتدلين فاصبحت ثورة وطنية عربية 
عامة ، واالمثلة الحية في الفلوجة والرمادي والموصل وبعقوبة 

ويقينا أن االرهاب مرفوض، ولكن آيف نميز بين . وغيرها 
فالمقاومة مشروعة بكل " االحتالل"اإلرهاب وبين مقاومة 

الوسائل المتاحة بما فيها استخدام السالح للدفاع عن الدين 
والمدنيين وعن المال والعرض واألرض الفي دعم االحتالل 

فمدينة المساجد أصبحت رمزًا, وتعزيز قدراته على أي نحو آان 
ومعقًال للمقاومة وليست عشًا لإلرهابيين فهل بعد الحرب األهلية 
ستتحول المحافظات الى واليات متحدة وتسمى الواليات المتحدة 

قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم (, العرقية وتختار عاصمتها الفلوجة 
.التوبة ) ويخزهم وينصرآم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

14 
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 2004تشرين الثاني  23الثالثاء 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

تم مـؤمنين                   ( نوا وأنتـم األعلـون إن آن إن* وال تهنوا وال تحز
يمسســكم قــرح فقــد مــس القــوم قــرح مثلــه وتلــك األيــام
كم خذ من نداولها بين النــاس وليعلـم الّلـه الــذين آمنـوا ويت

 ).شهداء واهللا ال يحب الخائنين

صابرة، وقفـت فـي الفلوجة، المدينة الباسلة المجاهـدة ال
عدت مى فـي العـالم وعاشـت الحصـار وأ وجه القوة العظ
,قوات اإلحتالل العـدة لحربهـا وآأنهـا تعــد لمعرآـة فاصــلة                 
وآشــفت الحملــة العســكرية علــى الفلوجــة عــن مقاومــة
شرسة ومسألة أخرى لم توردها وسائل اإلعالم وهـي أن

ولـم تنجـح, أهالي المدينـة شـكلوا لهـم سـلطة مسـتقلة               
سيطرتها مة المرآزيـة  المفاوضات من إعادة بسـط الحكو
علــى المدينــة لــذا تعرضــت المدينــة لكــل أشــكال التدميــر
سادًا بحجة أن الزرقاوي وجماعتــه يعيثــون فـي المدينــة ف
ولإلســتفادة مــن أســطورة الزرقــاوي إلتخــاذه حجــة أخــرى
لتدمير مدينة أخرى فقد قيل أنه هرب قبل أن تحكم القوات

 الغازية سيطرتها على المدينة

، إذ واجـه المـدنيون"ملحمــة الجهـاد والفــداء  "مــا حـدث فــي الفلوجـة      
العزل والمقاومون بأسلحتهم البدائية وأجسادهم أعتى جيوش العالم
التي لم تكتف بقصف الطائرات والصواريخ وآل االسلحة الفتاآـة التـي
يًا ، جــاءت معرآـة تمتلكها، وإنمــا لجـأت ايضـا لألســلحة المحرمـة دول

التي قامـت مـن خاللهـا قيــادة المقاومـة, الفلوجة بعد معرآة سامّراء     
بجــّر قــوات اإلحتــالل إلــى المدينــة مــن أجــل اســقاط جوهــر الخطــة
العســكرية فــي العــراق، وهــي تجّنــب الوقــوع ضــمن مرمــى أســلحة
المقاومة واســتخدام الشــرطة العراقيـة آــدروع بشـرية تحمـي قــوات

وليس غريبًا أن تقوم جماعات المقاومـة, االحتالل من نيران المقاومة      
بإستعادة السيطرة على مراآز الشرطة في الموصل خـالل سـاعتين
وتبقى الحرب سجاًال بين مقاومين وغزاة وآأنما الموصل أصـبحت لهـا
حكومة مستقلة عــن الحكومـة المرآزيـة فـي بغـداد ومنــاطق األآـراد
تشهد هدوء نسبي وسلطة مستقلة اليسري عليهـا قـانون األحكـام

ومنـاطق الشــيعة فــي, العرفية الــذي أصـدره رئيــس الـوزراء المؤقـت            

ما رأ

بعد موت ا
عرفات من
خلفا له ؟؟

محمود عباس
 مازن 

 4%
أحمد قريع 

 4% 
فاروق القدو

 5%
احمد سعد

 4% 
عبد الستار

 2% 
حيدر عبد ال

 5% 
محمد دحال

 3% 
نبيل شعث

 1% 
عبد الجواد

 1% 
ال احد مما 

 4%
اقترح اجراء

حرة ديمقراط
 من يفز 

ال ادري ايهم
 6% 

2101 :االصوات

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات إ -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة اح

مدن  -
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" وعود"قرنين على  -
 بلفور

معارضو ابو مازن  -
أحرقوا سيارته، ولكنه 

سيتجلد حتى 
 االنتخابات

الحاخام فرومان في  -
 ِحداد

يؤجلون النهاية  -
 للرئيس عرفات

هل تملك حق  -
 التنازل؟؟؟؟؟؟؟؟

عقارب الساعة  -
 الفلسطينية

لحُن األنقاض  -
...بكاء وعويل... والرآام

ورقص مع 
 ...!!الشياطين 

نيوزلندية ترضع آلبها -

الجنوب إلتزمت الصمت تجاه أحداث الفلوجة وآادوا ينسون ما ألم بهم
صرتهم مــن من أحداث في النجف عندما هبت الجمـاهير لنجـدتهم ون
مون إذا صوب لــدعم مقـاومتهم ولكـن شـيعة العـراق واه آل حــدب و
إعتقــدوا أنهــم سيتســلمون ســلطة أو حكــم إذا دخلــوا اإلنتخابــات
معتمــدين علــى آثــافتهم الســكانية وذلــك ألن أمريكــا دفعــت قواتهــا
للعراق وقــدمت الخسـائر البشـرية والماديــة ليــس مـن أجـل تسـليم
الحكم لتيار شيعي ولكن لواشـنطن شـيعتها الخاصــون بهـا ويـأتمرون
بأمرها وتستجيب لإلمالءات والشروط التي تفرضـها وبالتــالي اليمكــن
أن تكون هذه اإلنتخابات نزيهة في ظل قوات غزو وإحتالل مهما قامـت
بــالترويج لعــراق حــر وديموقراطــي وجديــد يختلــف نظامــه عــن النظــام

ــراق      ــه ع ــي الســابق، وان ــة” حضــاري “العراق ــادام أمريكــي الهوي ، م
 .أيضًا” اسرائيل“والتوجه، ويخدم مصالح 

وممــا تقــدم نســتطيع أن نســتنتج أن هــذه الحــرب مــاهي إال مقدمــة
مما ينــذر بنشــوب,لتقسيم العراق لتصبح آل محافظة دولة مستقلة           

حرب أهليـة طاحنــة والسـيما أن حمامـة السـالم الـتي آانـت تحمـل
غصن الزيتون إختفت من سماء العراق وأستبدلت بطائرات األباتشــي
وهذا يعني أن غصن الزيتون تحول الى قذائف وصــواريخ تحملهـا هـذه
نار والـدمار وقصــف ها إال ال الحمامة األمريكيــة الصــنع ولـن تخلـف وراء

فهـل يجـدي إعـادةلألعمار ومن الغريب اننا نسمع عن إعادة اإلعمــار               
 .اإلعمار بعد قصف األعمار 

ماهي النتائج التي تحققت خالل سنة ونصـف مـن الغــزو واإلحتــالل ؟
وهل الزالـت القنـوات العربيـة تنشــر أحـداث الفلوجـة ؟ أم أن التعتيــم

 اإلعالمي الذي فرض عليها هو الوجه اآلخر للديموقراطية ؟

وآأنما الديموقراطية هي التي تنشــر الـدمار والخـراب والفوضــى فــي
شهادة العالم ، بدليل أن اإلرهاب زاد بعد إعالن الحرب على العـراق ب

هاب الـدول, الرئيس الفرنسي جـاك شـيراك         هاب إنـه إر ولكـن أي إر
لذين تحكمـوا يم المتطــرفين اليمينييــن الجـدد ا وخصوصًا في عهد زع
لوا يسـخرون آـل خططهـم وعملهـم بقرارات البيت األبيض والذين الزا
ــع عجــاف أخــرى لخدمــة الحرآــة الصــهيونية ، وهــا هــي ســنوات أرب
سيصلى أتونها أبناء جلدتنا من العرب والمسلمين بعد ان تربع الزعيم
على عرش الدولة العظمى لفــترة رئاســية ثانيـة ، ووزيـر دفاعــه الزال
قابع في مكانه ومستشارة األمن القومي سـتتولى قيــادة السياسـة
الخارجية األمريكية لتزداد إسرائيل طربــًا وفرحـًا بمقـدمها ألنهـا سـوف
تعــني بتنفيــذ المخطــط الصــهيوني بكــل دقــة حرفــًا بحــرف وآمــا هــو

ألنها ستزداد قربًا من الرئيس بما لها من قدرة على تلخيـص, مخطط  
التقارير والسياسات والقرارات ألن الرئيس اليحب أن يشغل باله بأدق

وسيستمر الصمت العربي الرهيب وسـيحافظ علـى ضـبط, التفاصيل  
أما وزير الخارجية المستقيل سيبقى مبعوثًا للسالم لخدمـة, النفس  

وسيتم تعيين مستشار جديد لألمن القومي والبد أن يكون, إسرائيل  
ــرئيس علــى األمــن ــد مــن إحكــام قبضــة ال ــًا حــتى يزي ــًا متطرف يميني

ــي   ــى, القوم ــتقالته ألن دوره إنته ــت إس ــتقال وقبل ــدل إس ــر الع وزي
هناك خمســة وزراء, وخصوصًا بعد القانون الذي أصدره والمثير للجدل             

إستقالوا وسيتم تعييـن وزراء جـدد طبعــًا يجــب أن يكونــوا مــن اليميــن
,المتطرف حتى تزداد هـذه الحكومـة تطرفـًا ضـد العــرب والمســلمين                   
رئيــس اإلســتخبارات األمريكيــة إســتقال مــع إثنــان مــن أهــم أعضــاء

الحزب الجمهوري زاد من بسـط نفــوذه علــى, اإلستخبارات األمريكية   
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لديموقراطي تراجـع                       فهـل, مجلسي الشيوخ والنـواب أي أن الحــزب ا
شروع يعني ذلك أن الديموقراطية تراجعت في أمريكا نفسها ؟ أيـن م
ــن ــق ؟ أي ــن وصــلنا فــي خارطــة الطري ــد ؟ أي الشــرق األوســط الجدي
اإلنتخابات العراقية ؟ ماذا جرى في النجف ؟ وماذا يجري في الفلوجة
؟ وماذا سوف يجري في الموصل قريبًا ؟ وهـل إجتمــاع شـرم الشـيخ
حقق أهدافه التي من أهمها منح مزيد من الشرعية لقوات اإلحتــالل
األمريكية ؟ وهل إعادة إعمار العراق اليصلح إال بعد تـدمير العـراق أوًال
عادة اإلعمـار فهـل كن إ مار؟ وإذا إفترضــنا جـدًال أنـه يم ثم إعـادة اإلع
يمكن إعادة أعمار من أزهقت أرواحهم في مختلف المنــاطق العراقيـة

 .؟ أم أن األعمار بيد اهللا واإلعمار بيد البشر ؟ 

,إن مــن يتبــاآى علــى الفلوجــة ويقــول إنهــا مســكينة فهــو مخطــيء            
فالفلوجة قدمت للتاريخ دروسًا وعبر في المقاومـة والنضـال مـن أجـل
الحرية ودفاعًا عن النفس وقد قدمت صور تحتقر جندي اإلحتالل الذي
أجهز علــى الجـريح والطــاعن فـي السـن وفـي مســجد اهللا فــال هــم
شيوخ وال األطفـال وال النسـاء                             ,إحترموا دور العبـادة وال الجرحـى والال
وقالت منظمات لحقوق االنسـان إن قيـام جنـدي مــن مشـاة البحريـة
االمريكية بقتل جريح عراقي يمكن أن يرقى الى جريمــة حــرب ويبيــن
ان هناك حاجة لكي تصبح القوات االمريكية أفضل تدريبا بشأن قوانين

مد علـى"وقالت منظمة العفو الدوليـة إن        . الحرب   نار المتع إطـالق ال
مقاتلين غير مسلحين وجرحى ال يمثلون خطرا فوريا هو جريمة حـرب
وفقا للقوانين الدولية ولـذلك هنــاك إلــتزام علــى السـلطات االمريكيـة
عن مثـل هـذه بالتحقيق في آل هــذه التقــارير ومعاقبـة المسـؤولين 

ــزل مــذهولين           ." الجــرائم أمــام القــانون     ــم ن ــا ل ,نحــن المســاآين ألنن
ولكـن يتسـائل المــرء.مرتعشين ومصـدقين منظمـات العفـو          , خائفين  

بينه وبين نفسه عن سر هذا التكالب األممي على العراق ومن بعده
سرح الجريمـة فـي ظـل تعتيـم. الشرق األوسـط بأآملــه         وتهـيىء م

إعالمي شديد لم تعهده حروب سابقة قط، وتستمر في قصف المدن
والقــرى العراقيــة بشــكل يومــي ومتواصــل إنهــا نــار الحقــد والتعطــش
لالنتقام من قبل جنود دولة عظمـى حاملـة لـواء الديمقراطيــة البالـي

جواب. الممزق لترويج الديموقراطية الغربية الزائفـة                فلـم ولــن تجــد ال
ــة ــد والكراهي ــه الحق ــت أن ــة إال إذا عرف ــرب الظالم ــذه الح ــع له المقن
والسيطرة والرغبة في اإلحتالل ، ولن تجد السبب المناسب الحتــالل
العراق إال إذا آمنت أن إسرائيل وأمريكا وجهــان لعملـة واحــدة فأمريكــا

إن هــذه الجرائــم. ملتزمة بأمن إسرائيل أما دول المنطقة ال أمن لهم                
ينــدى لهــا جبيــن االنســانية فــي ظــل صــمت مطبــق مــن قبــل األمــم

هــل يتوقــع االمريكيــون ان ينتهــي. المتحــدة وعواصــم العــالم أجمــع     
عدوانهم على الفلوجــة بإخضــاعها وإخضـاع المــدن العراقيـة االخـرى،
تمهيدا لالنتخابات الصورية القادمة ؟ وأقـول صـورية ألن معظـم القـوى

 .اإلسالمية قاطعتها 

تالل الواليـات المتحــدة للعـراق حقبـة االسـتعمار القديـم عاد اح لقد أ
التي تصور الكثــيرون أن الماضـي طواهـا تحـت عباءتـه ولـن يكـون لهـا

فاالحتالل األمريكي للعراق أشبه. حضور في القرن الحادي والعشرين       
بعهــود االنتــداب البريطــاني والفرنســي، وأي حكومــة فــي ظــل هــذا
اإلحتالل الذين سموه إنتداب ال يمكن ان تكون حكومة مستقلة الـرأي

ولكن ما قدمته المقاومة العربيــة فـي الفلوجــة خـالل االيـام, واإلرادة  
نارًا المنصرمة سيسطر في صفحات التاريخ دروسًا وعبر ، وسـيكون م
للشعوب التي ترفض االحتالل وتصر على حقها في المقاومــة، وتدفـع
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أرواحها في سبيل اهللا ثم الوطن ، وتنقل الصحف االمريكيـة عـن حـال
الهســتيريا الــتي يعيشــها جنــودهم فــي الفلوجــة وبمــا تبثــه القنــوات
األمريكية إليذاء شعور المسلمين في آـل بقـاع العـالم وتحـديًا وإذالًال

إن الحديث عن لجنة مستقلة للتحقيـق فــي مــزاعم بـان قـوات, لهم 
التحالف إستخدمت القوة بدون تمييز داخل المنـاطق المدنيـة ومنعـت
المدنيين من دخــول المستشـفى الرئيســي بالفلوجـة وانهـا أطلقــت

 .النار على سيارات االسعاف ماهي إال لذر الرماد في العيون 

غذاء ما أصعب الحديث عن عمق المأسـاة االنسـانية حيـث ال مـاء وال
وال دواء والقوافل إغاثة حتى للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ
ماعي ينــم عـن حقًا إنها مدينة أهلها مجاهدون لذى نرى العقـاب الج

 .غطرسة وحقد دفين 

ــروح ــا ال لكــن ســتدرك القــوات الغازيــة أن اإلحتــالل والعنــف لــن يطفئ
الوطنية والدينية في بالد المسلمين والدليل على ذلـك أن المقاتليــن
العرب هم المدافعون عن الفلوجة وتحولت الحرب النظامية الـى حــرب
عصابات ولن تتمكن قوات التحالف من السـيطرة عليهـا وسـتعيد الـى
نام فالمقـاتلون العــرب األذهان صــورة أمريكــا المهزومــة فـي حـرب فيت
والمسلمون الزالوا يقاومون في أآثر من مكان والتوجد قوة على وجــه
األرض ستقضي عليهم أو تتمكن منهم ألنه الصراع األزلي بيــن الحـق

وإذا إختفى المقاتل العربي مــن أمـامهم فإنـه سـيظهر مـن, والباطل  
حولهم ولذا لم ولن تتمكن قوات اإلحتالل من السيطرة الكاملـة علــى
مدينة الفلوجة ، وها هي مدن العراق تتحول الى برآان يثور في وجه
قوات اإلحتالل ، إنها تضحيات وصبر وجهاد ، إنها تقـدم للتـاريخ دروسـًا
في التضحية والفداء والبطولة، فحتى لو آسـبوا حـرب الفلوجـة اليـوم
فلن يكسبوها غدًا ، ولن يكسبوا ما بعد الفلوجة فقوات المقاومة تكبر
آكرة الثلج وتزداد في العراق إنتشارًا بفضل ما تقوم به قوات اإلحتالل
اليوم من مجازر ومذابح سيزيد مـن مسـاحة الغضـب والحــزن والرغبـة

أوليـس! في الثأر، وإني ألستغرب صمت المرجعيات الدينية الشيعية                 
أين حرمة دم المسلم وقـد! هتك دم المسلم يستوجب الدفاع عنه ؟         

سفكت دماء االبرياء من المدنيين من االطفال والنساء والشـيوخ ؟ إن
من يتجرأ ويقول على رؤوس االشهاد ان مـا يجــري فـي الفلوجـة هـو

ــزاؤه وأي ديموقراطيـــة!  درس لمعارضـــي الديمقراطيـــة       ــيلقى جـ سـ
ستفرض تحت ضربات المدافع والطائرات والصواريخ إنها همجيـة القـوة

أي ديمقراطيــة تلــك الــتي تقــوم علــى, وليســت قــوة الديموقراطيــة      
جماجم االبرياء من أهالي العراق الذين أصـبحوا الجئيـن فــي بالدهـم

إن الســـائرين فـــي رآـــاب االحتـــالل, منكـــوبين بـــاالحتالل وأعوانـــه   
والمروجين لمشاريعه في السـر والعلـن ، والـداعين النتخابـات مـزورة
ومشوهة تكرس واقع االحتالل لن يخرجوا العراق من أزمته الحالية بل
ــت ــتي إنطلق ــة الباســلة ، ال ــة العربي ــادي المقاوم ــى أي ســيتحرر عل
وتشكلت بعد الغزو مباشـرة والســبب ان االعـداد لهـا قـد تــم مســبقًا
فــالمخزون العراقــي مــن األســحلة آبــير جــدًا وهنــاك قيــادات ميدانيــة
لم تـذهب سـدى متمرسة ومتمكنة من حـرب العصـابات فالتــدريبات 

فـاالحتالل يولــد, وسيولي االدبار آـل مـن تعــاون مـع قـوات اإلحتـالل                  
صميم واإلرادة علـى المقاومـة، المقاومة واالمعان في القتل ينتـج الت
والثورة ضّمت الى صفوفها رجال دين وزعماء عشائر وخريجي الدورات
االيمانية من االسالميين المعتدلين فاصبحت ثورة وطنية عربية عامـة
.، واالمثلة الحية فـي الفلوجـة والرمــادي والموصـل وبعقوبــة وغيرهــا                  
ويقينا أن االرهاب مرفوض، ولكن آيف نميز بين اإلرهاب وبيــن مقاومـة
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ــالل" ــا" االحت ــا فيه ــة مشــروعة بكــل الوســائل المتاحــة بم فالمقاوم
لدفاع عـن الـدين والمـدنيين وعـن المــال والعـرض استخدام السالح ل

فمدينــة, واألرض الفي دعم االحتالل وتعزيز قدراته على أي نحو آـان               
شًا لإلرهابييـن المساجد أصــبحت رمــزًا ومعقـًال للمقاومـة وليســت ع
فهــل بعــد الحــرب األهليــة ســتتحول المحافظــات الــى واليــات متحــدة
,وتســـمى الواليـــات المتحـــدة العرقيـــة وتختـــار عاصـــمتها الفلوجـــة        

قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصرآم عليهم ويشـف صــدور(
 14.التوبة ) قوم مؤمنين

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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م( ون إن آنت م األعل وا وأنت وا وال تحزن وال تهن
رح* مؤمنين وم ق قد مس الق إن يمسسكم قرح ف

ه م الّل ن الناس وليعل مثله وتلك األيام نداولها بي
ب هداء واهللا ال يح م ش ذ منك وا ويتخ ذين آمن ال

 ).الخائنين

 
 

  

ابرة،  دة الص لة المجاه ة الباس ة، المدين الفلوج
وعاشت  وقفت في وجه القوة العظمى في العالم  

ا دة لحربه الل الع وات اإلحت دت ق ار وأع الحص
لة      ة فاص د لمعرآ ا تع ة, وآأنه فت الحمل وآش

ة ة شرس ن مقاوم ة ع ى الفلوج كرية عل العس
ا وسائل اإلعالم وهي م تورده ومسألة أخرى ل

م       أن ,مستقلة     سلطة  أهالي المدينة شكلوا له
ة ادة بسط الحكوم ولم تنجح المفاوضات من إع
ت ذا تعرض ة ل ى المدين يطرتها عل ة س المرآزي
اوي دمير بحجة أن الزرق ل أشكال الت المدينة لك

ولإلستفادة  وجماعته يعيثون في المدينة فساداً        
رى ة أخ اذه حج اوي إلتخ طورة الزرق ن أس م
ل أن ه هرب قب ل أن د قي ة أخرى فق دمير مدين لت

ا, تحكم القوات الغازية سيطرتها على المدينة             م
داء      "حدث في الفلوجة       اد والف ة الجه ، إذ"ملحم

لحتهم اومون بأس زل والمق دنيون الع ه الم واج
لم تي  الم ال البدائية وأجسادهم أعتى جيوش الع
ل واريخ وآ ائرات والص ف الط ف بقص تكت
االسلحة الفتاآة التي تمتلكها، وإنما لجأت ايضا
لألسلحة المحرمة دوليًا ، جاءت معرآة الفلوجة

ادة, بعد معرآة سامّراء     التي قامت من خاللها قي
ن ة م ى المدين الل إل وات اإلحت ّر ق ة بج المقاوم
راق، في الع أجل اسقاط جوهر الخطة العسكرية 
لحة ى أس من مرم وع ض ب الوق ي تجّن وه
دروع ة آ رطة العراقي تخدام الش ة واس المقاوم
يران ن ن الل م وات االحت ي ق رية تحم بش

ة ات   , المقاوم وم جماع ًا أن تق س غريب ولي
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

إننا في اسرة جريدة الصباح نستنكر
ة الضالة صباح ما قامت به تلك الفئ

ق    س المواف وم الخمي /5/8الي
لم2004 ض القناب اء بع  ، بإلق
ة  ر  –اليدوي ي –دون ان تنفج ف

ي ى ف دة الرئيس ر الجري ة مق باح
رت و انفج ا ل ر ، وفيم ارع النص ش
اة تودي بحي ا س ل فإنه ك القناب تل
ة ي خدم ارهم ف وا أعم اء قض ابري
رة ة الح واطن والكلم وطن والم ال

 )التفاصيل(

المقاومة بإستعادة السيطرة على مراآز الشرطة
في الموصل خالل ساعتين وتبقى الحرب سجاًال
بحت ا الموصل أص زاة وآأنم اومين وغ ن مق بي
ي ة ف ة المرآزي لها حكومة مستقلة عن الحكوم
بي دوء نس هد ه راد تش اطق األآ داد ومن بغ
ام انون األحك ا ق ري عليه تقلة اليس لطة مس وس
وزراء المؤقت     ذي أصدره رئيس ال ة ال ,العرفي
مت ت الص وب إلتزم ي الجن يعة ف اطق الش ومن
م م به ا أل ادوا ينسون م تجاه أحداث الفلوجة وآ
ر ت الجماهي دما هب ف عن ي النج داث ف ن أح م
ل حدب وصوب لدعم لنجدتهم ونصرتهم من آ

اومتهم   ون إذا   مق راق واهم يعة الع ن ش ولك
م إذا لطة أو حك لمون س م سيتس دوا أنه إعتق
م ى آثافته دين عل ات معتم وا اإلنتخاب دخل
راق ا للع ا دفعت قواته السكانية وذلك ألن أمريك
وقدمت الخسائر البشرية والمادية ليس من أجل
تسليم الحكم لتيار شيعي ولكن لواشنطن شيعتها
تجيب ا وتس أتمرون بأمره ا وي ون به الخاص
ي ها وبالتال تي تفرض روط ال الءات والش لإلم
ة في ظل ات نزيه ذه اإلنتخاب اليمكن أن تكون ه
راق قوات غزو وإحتالل مهما قامت بالترويج لع
ن ه ع ف نظام د يختل ي وجدي ر وديموقراط ح

”حضاري  “النظام العراقي السابق، وانه عراق       
، مادام أمريكي الهوية والتوجه، ويخدم مصالح

 .أيضًا” اسرائيل“
رب ذه الح تنتج أن ه تطيع أن نس دم نس ا تق ومم
ل بح آ راق لتص يم الع ة لتقس اهي إال مقدم م

ة مستقلة       حرب,محافظة دول ذر بنشوب  ا ين مم
ي الم الت ة الس يما أن حمام ة والس ة طاحن أهلي
ماء ن س ت م ون إختف ل غصن الزيت ت تحم آان
ي ذا يعن العراق وأستبدلت بطائرات األباتشي وه
ذائف وصواريخ ى ق تون تحول ال أن غصن الزي
ن نع ول ة الص ة األمريكي ذه الحمام ا ه تحمله

ا إال     ف وراءه ف   تخل دمار وقص ار وال الن
ادة ن إع مع ع ا نس ب انن ن الغري ار وم لألعم
د قصف ار بع ادة اإلعم دي إع ل يج ار فه اإلعم

 .األعمار 
نة ونصف الل س ت خ تي تحقق ائج ال اهي النت م
وات ت القن ل الزال الل ؟ وه زو واإلحت ن الغ م
م ة ؟ أم أن التعتي داث الفلوج ر أح ة تنش العربي
ر ه اآلخ و الوج ا ه رض عليه ذي ف ي ال اإلعالم

 للديموقراطية ؟

دمار ر ال تي تنش ي ال ة ه ا الديموقراطي وآأنم
دليل أن الم ، ب ي الع ى ف راب والفوض والخ
راق ى الع رب عل الن الح د إع اب زاد بع اإلره
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اإلستطالع
ما هو تقيمك .. في ضوء قرارات قمة تونس 

 لالداء العربي
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  115: تصويتات
  2: تعليقات

nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

يراك     اك ش رئيس الفرنسي ج هادة ال ن, بش ولك
د أي إرهاب إنه إرهاب الدول وخصوصًا في عه
وا ذين تحكم ن الجدد ال طرفين اليمينيي زعيم المت

والذين الزالوا يسخرون  بقرارات البيت األبيض   
آل خططهم وعملهم لخدمة الحرآة الصهيونية ،
لى رى سيص اف أخ ع عج نوات أرب ي س ا ه وه
د لمين بع رب والمس دتنا من الع اء جل ا أبن أتونه
ى ة العظم رش الدول ى ع زعيم عل ع ال ان ترب
ع ر دفاعه الزال قاب ة ، ووزي ترة رئاسية ثاني لف
تتولى ي س ن القوم ارة األم ه ومستش ي مكان ف
تزداد ة ل ة األمريكي ة الخارجي ادة السياس قي
ي إسرائيل طربًا وفرحًا بمقدمها ألنها سوف تعن
ًا بحرف قة حرف بتنفيذ المخطط الصهيوني بكل د

ألنها ستزداد قربًا من الرئيس, وآما هو مخطط       
ر ص التقاري ى تلخي درة عل ن ق ا م ا له بم
ب أن رئيس اليح رارات ألن ال ات والق والسياس

بأدق التفاصيل             ه  وسيستمر الصمت, يشغل بال
ى ضبط النفس           ي الرهيب وسيحافظ عل   ,العرب

ًا يبقى مبعوث تقيل س ة المس ر الخارجي ا وزي أم
ن مستشار  , للسالم لخدمة إسرائيل  وسيتم تعيي

ًا ون يميني د أن يك ي والب ن القوم د لألم جدي
ى متطرفًا حتى يزيد من إحكام قبضة الرئيس عل

ي     ن القوم ت, األم تقال وقبل دل إس ر الع وزي
إستقالته ألن دوره إنتهى وخصوصًا بعد القانون

دل       ير للج دره والمث ذي أص ة, ال اك خمس هن
عًا ن وزراء جدد طب وزراء إستقالوا وسيتم تعيي
زداد يجب أن يكونوا من اليمين المتطرف حتى ت
لمين         رب والمس د الع ًا ض ة تطرف ذه الحكوم ,ه
ان ة إستقال مع إثن رئيس اإلستخبارات األمريكي

الحزب, من أهم أعضاء اإلستخبارات األمريكية               
ي ى مجلس وذه عل ط نف ن بس وري زاد م الجمه
ي زب الديموقراط واب أي أن الح يوخ والن الش

ع   ة,  تراج ك أن الديموقراطي ني ذل ل يع فه
تراجعت في أمريكا نفسها ؟ أين مشروع الشرق
ق األوسط الجديد ؟ أين وصلنا في خارطة الطري
ي رى ف اذا ج ة ؟ م ات العراقي ن اإلنتخاب ؟ أي
اذا ة ؟ وم ي الفلوج ري ف اذا يج ف ؟ وم النج
اع بًا ؟ وهل إجتم سوف يجري في الموصل قري
ح ا من ن أهمه تي م ه ال ق أهداف شرم الشيخ حق
ة ؟ الل األمريكي وات اإلحت مزيد من الشرعية لق
ر د تدمي وهل إعادة إعمار العراق اليصلح إال بع
نا ار؟ وإذا إفترض ادة اإلعم م إع راق أوًال ث الع
ادة ار فهل يمكن إع عادة اإلعم جدًال أنه يمكن إ
أعمار من أزهقت أرواحهم في مختلف المناطق
د ار بي د اهللا واإلعم ار بي ة ؟ أم أن األعم العراقي
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 لشهيد خليل الزبن
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 ] الصباح األدبي[ 
 

الذين يعيشون خارج الوطن لهم مساحة آافيه·
من الحرية

يجب على المبدع ان يبتعد عن آل مظاهر ·
التشويه والسياسة

........ميعادًا يا أبا عماْر...ميعادًا ·

سالمتك يا أبو عمار·

ال ميراَث إال في البندقية وال وريَث إال ·
............حاملها

عاطفة أنثى وضعف رجل: فضولٌي أرقب ·

غربة اإلحساس·

مابعد الهشيم·

أشرعة الروح·

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

  أحمد الخميسي· 
 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 

 . البشر ؟ 

ا مسكينة إن من يتباآى على الفلوجة ويقول إنه
ًا  فالفلوجة, فهو مخطيء    اريخ دروس دمت للت ق

ة ل الحري ن أج ال م ة والنض ي المقاوم بر ف وع
ر ور تحتق دمت ص د ق س وق ن النف ًا ع ودفاع
ح ى الجري ز عل ذي أجه الل ال دي اإلحت جن
م ال ه جد اهللا ف ي مس ن وف ي الس اعن ف والط
إحترموا دور العبادة وال الجرحى والالشيوخ وال

اء    ال وال النس وق, األطف ات لحق ت منظم وقال
ة اة البحري ن مش دي م ام جن ان إن قي االنس
ى االمريكية بقتل جريح عراقي يمكن أن يرقى ال
اك حاجة لكي تصبح ن ان هن جريمة حرب ويبي
ن أن قواني دريبا بش ل ت ة أفض وات االمريكي الق

إطالق"وقالت منظمة العفو الدولية إن         . الحرب  
لحين ير مس اتلين غ ى مق د عل ار المتعم الن
وجرحى ال يمثلون خطرا فوريا هو جريمة حرب
ى تزام عل اك إل ذلك هن ة ول وانين الدولي ا للق وفق
ذه ل ه ي آ التحقيق ف ة ب لطات االمريكي الس
ذه ل ه ن مث ؤولين ع ة المس ارير ومعاقب التق

م  ."الجرائم أمام القانون       نا ل نحن المساآين ألن
ذهولين     زل م ائفين  , ن دقين, خ ين ومص مرتعش
فو        ن.منظمات الع ه وبي ولكن يتسائل المرء بين

راق ى الع ذا التكالب األممي عل نفسه عن سر ه
ه       ط بأآمل رق األوس ده الش ن بع يىء. وم وته

لم م إعالمي شديد  مسرح الجريمة في ظل تعتي
ف ي قص تمر ف ط، وتس ابقة ق روب س ده ح تعه
ة بشكل يومي ومتواصل رى العراقي دن والق الم
ود ل جن ام من قب إنها نار الحقد والتعطش لالنتق
ي ة البال واء الديمقراطي ة ل ى حامل ة عظم دول

ة          .  الممزق لترويج الديموقراطية الغربية الزائف
رب ذه الح ع له واب المقن د الج ن تج م ول فل

ة  ة   الظالم د والكراهي ه الحق ت أن إال إذا عرف
د ن تج الل ، ول ي اإلحت ة ف يطرة والرغب والس

راق         الل الع بب المناسب الحت ت  الس  إال إذا آمن
دة ة واح ان لعمل ا وجه رائيل وأمريك أن إس
ة ا دول المنطق أمن إسرائيل أم فأمريكا ملتزمة ب

م   ن له ن. ال أم ا جبي دى له رائم ين ذه الج إن ه
م ل األم ن قب ق م ل صمت مطب ي ظ انية ف االنس

الم   م الع دة وعواص ع    المتح ع. أجم ل يتوق ه
ة ى الفلوج دوانهم عل ي ع ون ان ينته االمريكي
رى، ة االخ دن العراقي اع الم اعها وإخض بإخض
ول ة ؟ وأق ورية القادم ات الص دا لالنتخاب تمهي

 . صورية ألن معظم القوى اإلسالمية قاطعتها 

ة راق حقب حدة للع ات المت الل الوالي لقد أعاد احت
يرون أن ور الكث تي تص ديم ال تعمار الق االس
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ا ون له ن يك ه ول ت عباءت ا تح ي طواه الماض
رن الحادي والعشرين      االحتالل. حضور في الق ف

داب ود االنت به بعه راق أش ي للع األمريك
ذا ة في ظل ه البريطاني والفرنسي، وأي حكوم
ون ن ان تك داب ال يمك ذين سموه إنت الل ال اإلحت

ه, حكومة مستقلة الرأي واإلرادة        ولكن ما قدمت
ام الل االي ة خ ي الفلوج ة ف ة العربي المقاوم
ًا اريخ دروس المنصرمة سيسطر في صفحات الت
ض تي ترف عوب ال ارًا للش يكون من بر ، وس وع
فع ة، وتد االحتالل وتصر على حقها في المقاوم
ل وطن ، وتنق م ال بيل اهللا ث ي س ا ف أرواحه
ي تيريا الت ال الهس ن ح ة ع حف االمريكي الص
وات ه القن ا تبث يعيشها جنودهم في الفلوجة وبم
اع ل بق ذاء شعور المسلمين في آ ة إلي األمريكي

م      ديًا وإذالًال له الم وتح ن   ,  الع ديث ع إن الح
وات ان ق زاعم ب ي م ق ف تقلة للتحقي ة مس لجن
ل يز داخ دون تمي وة ب تخدمت الق الف إس التح
ول ن دخ دنيين م ت الم ة ومنع اطق المدني المن
ار المستشفى الرئيسي بالفلوجة وانها أطلقت الن
ي اد ف ذر الرم اهي إال ل على سيارات االسعاف م

 . العيون 

ما أصعب الحديث عن عمق المأساة االنسانية
ة ل إغاث ذاء وال دواء والقواف اء والغ ث ال م حي
ال ونساء وشيوخ زل من أطف حتى للمدنيين الع
حقًا إنها مدينة أهلها مجاهدون لذى نرى العقاب

 . الجماعي ينم عن غطرسة وحقد دفين 

الل والعنف لكن ستدرك القوات الغازية أن اإلحت
الد ي ب ة ف ة والديني روح الوطني ا ال ن يطفئ ل

والدليل على ذلك أن المقاتلين العرب  المسلمين
رب ت الح ة وتحول ن الفلوج دافعون ع م الم ه
وات ن تتمكن ق ى حرب عصابات ول النظامية ال
التحالف من السيطرة عليها وستعيد الى األذهان
ام      رب فيتن ي ح ة ف ا المهزوم ورة أمريك  ص
اومون وا يق فالمقاتلون العرب والمسلمون الزال
ه ى وج وة عل د ق ان والتوج ن مك ثر م ي أآ ف
ه م ألن ن منه م أو تتمك ي عليه األرض ستقض

طل              وإذا إختفى, الصراع األزلي بين الحق والبا
ن يظهر م ه س امهم فإن ن أم ي م ل العرب المقات
ن الل م وات اإلحت ن ق ن تتمك م ول ذا ل ولهم ول ح
ا هي السيطرة الكاملة على مدينة الفلوجة ، وه

راق   ور في وجه  مدن الع ان يث ى برآ تتحول ال
اد ، ا تضحيات وصبر وجه قوات اإلحتالل ، إنه
داء ًا في التضحية والف اريخ دروس دم للت إنها تق
وم والبطولة، فحتى لو آسبوا حرب الفلوجة الي
د الفلوجة فلن يكسبوها غدًا ، ولن يكسبوا ما بع
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ي زداد ف ج وت رة الثل بر آك ة تك وات المقاوم فق
الل العراق إنتشارًا بفضل ما تقوم به قوات اإلحت
احة ن مس يزيد م ذابح س ازر وم ن مج وم م الي
ي أر، وإن ي الث ة ف زن والرغب ب والح الغض
يعية          ة الش ات الديني مت المرجعي تغرب ص !ألس
دفاع عنه ؟                 !أوليس هتك دم المسلم يستوجب ال
اء اء االبري د سفكت دم أين حرمة دم المسلم وق
من المدنيين من االطفال والنساء والشيوخ ؟ إن
ا هاد ان م ى رؤوس االش ول عل رأ ويق ن يتج م
ي و درس لمعارض ة ه ي الفلوج ري ف يج

ة   ة! الديمقراطي زاؤه وأي ديموقراطي يلقى ج س
ائرات دافع والط ربات الم ت ض تفرض تح س
وة ت ق وة وليس ة الق ا همجي واريخ إنه والص

ة  وم,  الديموقراطي تي تق ك ال ة تل أي ديمقراطي
ن راق الذي الي الع ن أه اء م اجم االبري ى جم عل
االحتالل وبين ب م منك ي بالده ن ف أصبحوا الجئي

ه   الل,  وأعوان اب االحت ي رآ ائرين ف إن الس
ن ، ر والعل ي الس اريعه ف روجين لمش والم
رس وهة تك زورة ومش ات م داعين النتخاب وال
ه ن أزمت راق م وا الع ن يخرج الل ل ع االحت واق
الحالية بل سيتحرر على أيادي المقاومة العربية
زو د الغ كلت بع ت وتش تي إنطلق لة ، ال الباس
بقًا م مس د ت ا ق داد له بب ان االع رة والس مباش
اك فالمخزون العراقي من األسحلة آبير جدًا وهن
رب ن ح ة م ة ومتمكن ة متمرس ادات ميداني قي
يولي دى وس ذهب س م ت دريبات ل ابات فالت العص
الل        وات اإلحت ع ق اون م ن تع ل م ار آ ,االدب
ج فاالحتالل يولد المقاومة واالمعان في القتل ينت
التصميم واإلرادة على المقاومة، والثورة ضّمت
ائر اء عش ن وزعم ال دي فوفها رج ى ص ال
الميين ن االس ة م دورات االيماني ي ال وخريج
ة ، ة عام ة عربي ورة وطني المعتدلين فاصبحت ث
ادي والموصل واالمثلة الحية في الفلوجة والرم

ويقينا أن االرهاب مرفوض،. وبعقوبة وغيرها     
ة ن مقاوم اب وبي ن اإلره يز بي ف نم ن آي ولك

الل" ائل" االحت ل الوس روعة بك ة مش فالمقاوم
ن دفاع ع الح لل تخدام الس ا اس ا فيه ة بم المتاح
ال والعرض واألرض دنيين وعن الم الدين والم
ى أي نحو ه عل الفي دعم االحتالل وتعزيز قدرات

ان    ًال, آ زًا ومعق بحت رم اجد أص ة المس فمدين
د ل بع ابيين فه ًا لإلره ت عش ة وليس للمقاوم
ات ى والي الحرب األهلية ستتحول المحافظات ال
تار متحدة وتسمى الواليات المتحدة العرقية وتخ

قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم(, عاصمتها الفلوجة      
وم دور ق ف ص م ويش رآم عليه زهم وينص ويخ
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     لجريدة الصباح ©جميع الحقوق محفوظة 

 
 ثانية 0.075: انشاء الصفحة

 

 14.التوبة ) مؤمنين

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

رحيل عرفات والدروس -
 المستقاة

وسام العزة على  -
 صدرك يا أبا عمار

رسالة تحذيرية من  -
 خيمة عزاء غزة

المجد لك يا فلوجة -
رحل النبي واستمرت -

 الرسالة
قراءة في المشروع  -

األمريكي في منطقة 
الشرق األوسط 

وسياستها في (
 )العراق

الحرآة األسيرة تدعو  -
 إلى الوحدة الوطنية

أخبـار األسـرى في  -
السـجون اإلسـرائيلية

بيان صحفي صادر عن -
نادي االسير 
 الفلسطيني

آلمات للشهداء  -
 البواسل

الشهيد عامر الفار  -
 عاد الى يافا

:الشهيد زاهر األدهم  -
استشهد أمام أعين 
زوجته وأوالده داخل 

 بيته

ميعادًا يا أبا ...ميعادًا  -
 ........عماْر

امرأة "مسرحيدية  -
على مسرح " سعيدة

 :القصبة
: فضولٌي أرقب  -

عاطفة أنثى وضعف 

وأزمة الوطن .... المقاتلون العرب 
 العربي

 2004تشرين الثاني  15االثنين 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

لق برز مصطلح المقاتلون العـرب فــي وسـائل اإلعـالم ليط
على مجموعات من الشباب العربي المتوجـه الـى العـراق
لمســــاندة أعمــــال المقاومــــة العراقيــــة ضــــد الغــــزو
األنجلوأمريكــي واليمكــن معرفــة جميــع توجهــات هــؤالء
الشباب ولكن يمكن معرفة مـن أيــن أتـوا وبكــل تأآيــد لهـم
ية تـم ارتباط بالقضية العراقية بإعتبار أن العـراق أرض عرب

ها مـن قبــل قـوات أجنبيـة               ومهمـا حاولنــا مـن, االعتداء علي
تلميــع صــور الغــزو األنجلوأمريكــي إال أن أعمــالهم تدحــض
جميع من يقول بحسن نواياهم وأهدافهم والمهـم اآلن هــو
ــى ــاتلون العــرب ال ــد المق التصــور الحقيقــي ألســباب تواف
العراق غداة وقوع بغداد في قبضة القـوات األنجلوأمريكيــة

م والجميع آان يشاهد2003في التاسع من أبريل من عام          
هذا الحدث األليم على شاشات التلفزة في جميع القنـوات
سواء منهـا العربيـة أم األجنبيـة وعندمـا الفضائية العالمية 
تدأت عبرت الدبابات األمريكيــة أهــم الجسـور فـي بغـداد اب
مشاعر الحزن تظهر على الوجوه والمشاهد المؤلمة التـي
يب عـن لن تغ ستبقى عالقة في الذاآرة لفترة طويلة بــل 
ذهن من عاش هذه الفترة المؤلمة من عمر الزمن ألن آــل
نت حترق فالســيارات المحترقـة آا شيء في بغداد آــان ي
منتشــرة علــى امتــداد الطريــق باعثــة علــى الفــزع، وجثــث
آدمية مبعثرة ينبعث منها الدخان هذه الحرب التي لم تــترك

لتخلف مئات, شيئًا يتحرك إال وإستهدفته بالقصف والتدمير              
األجساد المتفحمة ، وأخــرى تحـترق ببــطء ليختلـط الـدخان
المنبعث منها، بالدخان الذي آان يّلف بغداد بأآملها راسمة
يوم القيامـة وهــي لوحة تعبيرية لخيال فنان يتخيل أهوال 
لوحــة تجســد الهمجيــة البشــرية والخســارة الحقيقيــة مــن

 .جراء سقوط بغداد 

ــل  9(فــي صــبيحة ســقوط بغــداد        ــات النهــب)2003أبري ، آانــت عملي
والسلب قـد اجتاحـت جميـع المنـاطق العراقيـة ، ودخلــت المجــنزرات

ما رأ

بعد موت 
عرفات من
خلفا له ؟؟
محمود
ابو مازن
أحمد ق

فاروق

احمد س
عبد الس
قاسم
حيدر ع
الشافي
محمد

نبيل ش

عبد الج
ال احد
اعاله

اقترح اج
انتخابات
ديمقراط
من يفز
ال ادري
افضل

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

Page 1 of 4 وأزمة الوطن العربي.... المقاتلون العرب  -فلسطين

11/16/2004http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=3616



 رجل

" وعود"قرنين على  -
 بلفور

مفهوم القيادة في  -
الحضارة العربية 
 اإلسالمية

الحاخام فرومان في  -
 ِحداد

يؤجلون النهاية  -
 للرئيس عرفات

إنتصار بوش  -
 ...المخيف

الرصاصة التي قتلت  -
 رابين أحيت شارون

ال " أغنية : من آوبا -
 "للحرب

إنهم يخشون ...  -
 األقوياء

آيري يعترف بهزيمته  -
…في مواجهة بوش 

قطار الزمن االمريكي -

إسرائيل تطور نظام  -
عين الصقر بتمويل 

 امريكي
فتاوى رمضانية من  -

 نوع آخر
 !الوعد يتحقق -

ومــن. األمريكيـة سـاحة الفـردوس، حينهـا أدرك العـرب ســقوط بغـداد                 
الـذي آـان" صـدام حسـين     "ساحة الفردوس حيث آان ينتصب تمثـال               

شاهدًا على سقوط بغداد قبل ان يسقط التمثال أيضًا على يد القـوات
األمريكيــة الــتي آانــت تقــوم بجمــع الــذخائر والصــواريخ لتفجرهــا بعــد

غـير أن خطـأ لـم يعـرف سـببه. وضعها في خنادق حفرت لهذا الغــرض      
أدى الشتعال النار في عدد غير قليل من الصواريخ والقذائف، مما أجبر
مة القوات األمريكية للتراجع بسرعة تارآة المنطقة بأسـرها تحـت رح

 .الصواريخ والشظايا النارية المتطايرة 

وستكون أيام الحرب هذه محفورة في الذاآرة لسنوات طويلة والسيما
المشــاهدات عــبر الفضــائيات لصــور الــدمار والجثــث اآلدميــة المحترقــة

آــل هــذه المشــاهد بــدأت بالتــأثير علــى ذلــك. والنــيران المشــتعلة      
المشاهد الذي بدأت الدماء تغلي في عروقه حـتى وصـل الــى قناعـة

وبـدأو يتــدفقون, بالذهاب الى بغداد لتحريرها من الغزو األنجلوأمريكي                
على بغداد مجموعــات مـن الشـباب آمقــاومين أومقـاتلين ومعظمهـم
ممن جاهد في أفغانستان وعادوا الى بلدانهم بإعتبار أنهم مجاهديـن
ساهموا في حرب التحرير وأطلق على آل منهم لقـب مجاهـد وهــي
لك الوقـت وبـدًال مـن إسـتقبالهم إســتقبال األبطـال لغة اإلعالم في ذ

أجهـزةبدأ التضييق عليهم في أآثر من دولة عربية وآانت            , وإحتوائهم  
إستخبارات بعض الدول العربية تتهمهم بالمشـارآة فـي أعمـال عنـف
أي سقط لقب المجاهد عنهم وأصبح لقب إرهابي هو السائد ، وما أن
الحت في األفق األزمــة العراقيــة والغـزو األنجلوأمريكـي علــى العــراق
جه الــى العـراق قادمـة مـن آــل بدأت قوافل ومجموعات من هـؤالء تت
مكان للدفاع عن هذا البلـد وأهلــه آمــا حـاولوا زمـن الغــزو الســوفيتي

 .على أفغانستان 

,ويمكـن تحديـد أهــم أسـباب قــدوم مجموعـات الشـباب إلـى العــراق               
لمساندة المقاومة العراقية لصد هجمات القـوات األنجلوأمريكيــة التــي

وسـيتكرر نفـس, غزت العراق وأدت الى سقوط بغداد وإحتالل العراق               
السيناريو الذي حدث في أفغانستان سيأتي هؤالء الى العراق للعمل
في المجال اإلغاثي أو مجال إعمار العراق وفي مناطق الالجئيـن فـي
ــدريب التابعــة للمقاوميــن ــم اإللتحــاق بمعســكرات الت العــراق ومــن ث
العراقيين ومعظم هؤالء المقاتلون العرب بدأو رحلة الهرب مـن بلدانهـم
فرارا من دولهــم إمـا خوفـا مــن االعتقـال أو لمالحقتهــم بتهـم موجهـة

 .إليهم 

ولقــد شــجعت الحــرب علــى العــراق مجموعــات مــن الشــباب العربــي
للتوجه إلى العراق لإلشتراك في الحرب الدائرة فــي العــراق والسـيما
أن الحرب لم تنتهي وإنما الزال القصـف مسـتمر علــى المـدن والقــرى
ــن ــة م ــة المســلحة والمدعوم ــة العراقي ــز المقاوم ــة قصــف مراآ بحج
جماعات المجاهدين القادمين من آل مكان والسيما جماعة الزرقـاوي

وال نشـك أن هنـاك دوًال, التي بدأت تروج لها اإلسـتخبارات األمريكيـة             
تدعم هذه الجماعات آما آانت أمريكا تــدعم المجاهــدين ضــد اإلتحــاد
ــوار ــدعم الث ــا روســيا ت ــت أيض ــا آان ــي أفغانســتان وآم الســوفيتي ف
الفيتناميين ضد الغزو األمريكي فهذا صراع أبـدي أزلــي وســتكون هـذه
الحرب فرصة إلنتقام القوى العالمية من بعضها البعض بأيدي المقاتلين

 .العرب 

ومــازال الشــارع العربــي يعيــش الواقــع المــر واألليــم الــذي حــدث بعــد
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سقوط بغداد وبعد مرور أآثر من عـام ونصـف العـام علــى هـذا الحـدث
ية المؤلم لم نر التحرك الرسمي العربـي الجــاد للقيـام بمبـادرات عمل
إلنقاذ الوضع األمني المتدهور في العراق ألسباب سياسية أقوى مـن
قدرة بعض الدول العربية باإلضافة الى حرآة اإلنقسامات العربية داخل
الجامعة العربية مما أدى بالجماعات الشبابية التوجه الى العـراق مـن
خالل قرارات فردية غير مدعومة من أي جهة عربية متخذين مايسمى
بسياسة التوريط حتى تتسع دائرة الحرب المفروضة على العراق الى
دول عربية مجاورة والسيما التهديدات المستمرة من اليمين األمريكي
المتطرف ضد إيران وسوريا ويجب أن نعترف بالحقيقـة المــرة وهــي أن
الدول العربية التمتلك القوة الكافية للدفاع عن نفسها او حدود أراضيها
عوضًا عن الدخول في مغامرات متهورة غير محسوبة ومعروفة نتائجهـا
سلفًا لغير صالح العرب والنجد في األفق أي بوادر وحـدة عربيــة عوضــًا
عن وحــدة إسـالمية ولـو علـى شـكل تكتـالت إقتصـادية فهـذه الـدول

ومـن األســباب, الزالت تعاني من التفكك واألزمات اإلقتصادية الخانقة            
ضمير الرئيسية الكامنة وراء هذا الجمود رغم قــوة الزلـزال الـذي هــز ال
ية العربي وهو يرى بالصوت والصورة سقوط إحدى قــالع الحضـارة العرب
بطريقة مهينة، هو الطوق المضروب على الحرآات الشعبية من طــرف
لى درجـات ضـبط لى أع الحكومات العربيــة الــتي تحــاول المحافظــة ع
النفــس ولــو بالضــغط علــى الشــعوب ألن ذلــك الــدمار إن توســع فإنــه
ســيطال الجميــع شــعوبًا وحكومــات والشــعوب العربيــة الزالــت تتبنــى
العاطفة مسارًا ألهدافها إن هي تبنت أهداف أصًال والحكومات العربيـة
تدرك حساسية الموقف ولكن تعترف بالعجز التــام إزاء إتخـاذ أي إجـراء
ولو عبر قنوات األمم المتحدة الـتي اصـبحت بـال شــك فــي يـد الدولـه
العظمى الوحيدة في هذا العالم وفي هذه الحقبة من الزمن التي قـد
يسـميها المؤرخـون فيمــا بعــد بـزمن الصــمت العربــي الرهيـب أو زمــن
العجز والضـعف العربــي وأصـبحت حكومـات الـدول العربيــة تعـاني مـن
المطرقة األمريكية المرفوعة فوق جغرافيا الجسد العربي وبين سندان
العمليات اإلرهابية التي تحدث في الدول العربيــة مــن هنــا وهنـاك بـل
مما يزيد األمور تعقيدًا هو حالة الضجر الشعبي بسبب الفقـر والبطالـة
واإلنحــالل مــن خــالل بعــض وســائل اإلعــالم الــتي بــدأت تكــثر وتتزايــد
بدرجة أصبحت الرقابـة عليهـا فيمـا يتعلــق بـاألخالق مسـتحيًال ولكـن
الزال هنــاك خــوف شــعبي رغــم حالــة التمــرد الــذي يعيشــه المواطــن
العربي فهي حالة قد تبدوا متناقضـة ولكنهـا سـهلة التفســير فـالتمرد
على األخالق من خالل وسائل اإلعالم غير المراقـب أو الموجـه ولكـن
الخوف من عصا الحكومات ضد أي حاالت تعبير عن حرية الـرأي والفكــر
ــة ــرامج إعالمي ــي ب ــاءات ف ــتى بلق ــدوات أوح ــاهرات او بن ــواء بمظ س

 .سياسية وهذا هو سر الذهول 

ويجــب أن نخلــص الــى القــول لمــاذا النســتفيد مــن دروس الماضــي ؟
حتى اليتكرر في المسـتقبل فمـا حـدث فـي أفغانســتان ومـاتاله مـن
ــاة ــدانهم وعــدم إنخــراط بعضــهم فــي الحي عــودة المجاهــدين الــى بل
عض اإلجتماعية بشكل آامل أدى الـى تـدهور الحــاالت األمنيـة فـي ب
الدول العربية وهو ما سوف يحدث بكل تأآيد إذا لـم تتبـنى الحكومـات
العربية من اآلن برامج تأهيل العائدين من العراق عند إنسحاب القـوات
األجنبية منها وعدم التفكير في الدخول بقوات عربية مشــترآة تتحـول
ية الى إنتشار عربـي جديــد فـي العــراق األمـر الـذي ينـذر بحـرب أهل
عراقيــة عربيــة وتشــتعل المنطقــة مــن جديــد آمــا حــدث فــي لبنــان

وبــرامج التأهيــل الــتي نتحــدث عنهــا بحاجــة الــى تظــافر جميــع.مثــًال  
الجهــود إلحتــواء هــؤالء المقــاتلين خوفــًا مــن أن تتكــرر مأســاة األفغــان
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العرب التي الزالت آثارها باقية الى اآلن وتتحول الى مأساة المقــاتلون
 .العرب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

هل يحق لمجلس  -
األمن أن يقرر أين يدفن

 عرفات ؟
الحقد على أبو مازن  -

ال يجمع سها الطويل 
 وفاروق القدومي

محددات المبادرة  -
 السياسية األوروبية

شبح غاضب وفلوجة  -
 عصّية

عالوي يتفوق على  -
مسيلمة وعلى نفسه

مسـرحية االنتخابات  -
صناديق ... العـراقية 

مليئة بالدماء والجثـث

الحرآة األسيرة تدعو  -
 إلى الوحدة الوطنية

أخبـار األسـرى في  -
السـجون اإلسـرائيلية

بيان صحفي صادر عن -
نادي االسير 
 الفلسطيني

آلمات للشهداء  -
 البواسل

الشهيد عامر الفار  -
 عاد الى يافا

:الشهيد زاهر األدهم  -
استشهد أمام أعين 
زوجته وأوالده داخل 

 بيته

: فضولٌي أرقب  -
عاطفة أنثى وضعف 

 رجل
 ..شرف عميل -

أغنية إلى فلسطين -

هل يحق لمجلس األمن أن يقرر أين 
 يدفن عرفات ؟

 2004تشرين الثاني  10االربعاء 

 
 طباعة المقال

يــروج اإلعــالم اإلســرائيلي معلومــات مفادهــا أنهــم يعرفــون عــن حالــة
ــى ــه إل ــوه بضــرورة نقل ــذين أقنع ــه ال ــثر مــن أطبائ ــات الصــحية أآ عرف

وآـأن الطـب بـدأ, المستشفى ألنهم لم يسـتطيعوا تشــخيص حالتـه           
عاجزًا عن تفسير الحاالت المرضية للزعماء وبدأ الذهول يسيطر علــى
بعــض األطبــاء وأنهــم قــاب قوســين أو أدنــى مــن مرحلــة اليــأس التــي
عاشها المقربون من عرفات خالل األيام القليلة الماضــية لدرجــة أنهـم
بدأو بمقايضة حياة عرفات بمــا تبقـى للمقايضــة مـن قضــية فلســطين
مرات وآـأن هي أمـام جميــع األروقـة والمؤت المستعصية على الحــل و
إستمرارية المفاوضات تبدأ بالبحث في حياة عرفـات أوًال ومـن ثــم بعــد
ــاء ــد إنته ــًا بع ــوم وخصوص ــاراثون المحم ــافرة إطــالق الم ــدأ ص ــك تب ذل
لة اإلنتخابات األمريكية وتدخل أطـراف عديـدة لكـي يتجـاوز عرفـات حا
الغيبوبة التي الزمتــه فـترة مـن الوقـت وآــان عنـوان هـذه المفاوضــات

ويبدوا أن هــذه المفاوضـات بـدأت تؤتـي" عدم العودة  "مقابل  " الترياق"
ثمارها عندما بدانا نسمع على لسان أآبر المسؤولين أنـه ليـس فـي
عاني منـه غيبوبة وجميع هذه التصريحات تؤآد علـى عـدم معرفـة ماي

سطح إن ماحصـل. على وجه الدقة      وبدأت اإلشـاعات تطفـوا علـى ال
لعرفات هو حالة من التسمم الشديد وهو مايشبة الحالة التي تعــرض
ــالء ــل عم ــن قب ــدة ســنوات م ــل ع ــي األردن قب ــد مشــعل ف ــا خال له
إسرائيليين ولكن هذه المرة تريد وسائل اإلعالم علــى التأآيـد أن مـن
هذا الكـالم قام بهذا العمل هم من المقربين من عرفات والهـدف مـن 
هو الترآــيز علــى خيانـة المقــربين لقائـدهم أي بمعـنى أوسـع خيانـة
جوء الشعب لقائده ورئيسه وتهدف مصادر هذه األخبار الـى ضـرورة الل
الى إسرائيل على إعتبار أن المادة السامة مصدرها من إسرائيل وتـم
التشــبيه بيــن الغيبوبــة الــتي تعــرض لهــا خالــد مشــعل والــتي حــيرت
األطبــاء حينهــا ولــم تــزول هــذه الغيبوبــة إال بعــد تزويــد معــالجي خالــد
يث أفــاق مشـعل مـن مشعل بترياق طبي مضــاد للمــادة السـامة، ح

ضاد للتســمم فـي دمــه                   ولـن. الكوما المحيرة حـال حقنـه بــالعالج الم
تنتهي عالقة اإلسرائيليين مع ياسر عرفات التي تزودنا بمواد إعالميـة
ضية غنية للنشر تفرز حقدًا وآراهيــة بيـن الشــعبين لعــدم حلحلـة الق

وبشــهادة آثــير مــن الكتــاب. وليبقــى الصــراع أزلــي غــير قابــل للحــل         
والصــحفيين أن عرفــات ليــس محبوبــًا فــي إســرائيل وأظهــرت وســائل
اإلعالم بعض المتشددين اليهود يتقبلون التهاني عند سماعهم أخبــار
غير دقيقة تحدثت عن وفاة الرجـل ، وإن آـان اليسـار الصـهيوني الزال
ــعب ــاع الشـ ــل إقنـ ــن أجـ ــرورية مـ ــو األداة الضـ ــات هـ ــد أن عرفـ يعتقـ

ــرائيلية           ــول التســوية بالشــروط اإلس ــض. الفلســطيني بقب ــورد بع وت
األحزاب اإلسرائيلية مقولة أنه تم إنقاذ عرفات بعد حرب الكويت لغرض

وآان الثمن سلطة في الضفة الغربية بدل جهــاز. فرض الشروط عليه    
تح أبـواب البيـت األبيـض في تونس، وبسـاطًا أحمـر فـي واشــنطن وف

 .وحتى جائزة نوبل وغيرها

ما رأ

بعد موت 
عرفات من
خلفا له ؟
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 مازن 

 13%
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" وعود"قرنين على  -
 بلفور

مفهوم القيادة في  -
الحضارة العربية 
 اإلسالمية

الشرعية حيث  -
 المصالح األميرآية

يؤجلون النهاية  -
 للرئيس عرفات

إنتصار بوش  -
 ...المخيف

الرصاصة التي قتلت  -
 رابين أحيت شارون

ال " أغنية : من آوبا -
 "للحرب

آيري يعترف بهزيمته  -
…في مواجهة بوش 

قطار الزمن االمريكي -
هل نحن أمة أصابها  -

 !الوهن ؟

إسرائيل تطور نظام  -
عين الصقر بتمويل 

 امريكي
فتاوى رمضانية من  -

 نوع آخر
 !الوعد يتحقق -

وهنا يرغب اإلسرائيليون بالتأآيد على فرضية تسميم طعــام عرفــات ،
بعد إقرار مستشــفى بيرسـي لـذوي عرفـات ومرافقيـه بوجــود مرآـب

صعب معرفــة ماهيتـه،                     وسـتتم,آيميائي سام في دماء عرفات مـن ال
عمليــة المقايضــة بترتيبــات فرنســية يتــم بموجبهــا قيــام إســرائيل

المستشفى بترياق طبي مضاد للمرآب السام فيبتزويد  ) الموساد(
والسـيما أن اليهـود. دم عرفات مقابل إتمام عملية المقايضة الســرية            

الـى) ص(لهم سجل حافل في مجال دس السم منـذ عهـد الرسـول                    
وذآــرت األنبــاء الــواردة مــن إســرائيل عــبر أحــد أعضــاء, وقتنــا الحاضــر   

سم لعرفــات مال فرضـية وضــع ال الكنيست اإلسرائيلي الذي أآــد إحت
في طعامه وعلى إثر ذلك طالـب بعــض األعضـاء بـإجراء تحقيـق فـوري

وأعلن. في األمر حتى التؤدي هذه األقوال الى سفك مزيد من الدماء     
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أنه سيصــدر تعليمــات للشـرطة للبــدء

ولكــن هنــاك فرضــية يجــري. فــي التحقيــق فــي أقــرب وقــت ممكــن       
الحديث عنها في إسرائيل وهي أنه فــي الغالـب سـيتم فصــل أجهــزة
التنفس الصناعية عن عرفات يوم الثالثـاء المقبــل وأنـه سـيتم تشـييع
جثمــان الفقيـد يــوم الجمعـة ولهــذا السـبب قــرر أحمـد قريــع وأبومـازن
السفر الى باريس لإلطالع على حقيقة الوضع الصحي عن آثب رغـم

 .عودة محمد دحالن من باريس 

ومع ذلك تحولت اآلمال المعلقة الى آراهيـة عميقـة شخصــية لياسـر
وبعــد فشـل. عرفات، بسبب عــدم تفريطـه بقضـية القـدس واالجئيــن            

فتح اليمين اإلسرائيلي باب التحريض على مصراعيه ،» آامب ديفيد  «
ناً                وتـزداد الكراهيــة. اإلسرائيليون يكرهون عرفات ويتمنون له الموت عل

طبعًا الى درجات غير مألوفة ألنه تصرف عكس ماهو متوقع منه، وهـذا
بحد ذاته أهم سبب للكراهية ولهذا السبب سـمعنا فـي األخبــار أنبــاء

 .آثيرة عن ضرورة إبعاد عرفات ألنه أصبح شخص غير مرغوب فيه 

وهناك إتصاالت مصرية مع اإلسرائيليين فـي محاولــة لحلحلـة الموقـف
اإلسرائيلي الرافض لمسألة دفن عرفات في القدس في حالة وفاتـه ،
.رغبة في تنفيذ وصيته التي أدلى بها عكرمة صبري مفتي فلسطين                    
نه وهنا نتسائل ولماذا تتدخل المراجع الدينية بالحديث عــن أحقيــة دف
في القدس؟وهل آن أوانهـا ؟ ومـاهي المــبررات الـتي ســيقت ؟ إنهـم
فة قالوا إن القدس مسقط رأسه وأنه يحتفظ بمجسم للقدس فـي غر

ــره فــي المقاطعــة      ــا أرضــًا فلســطينية بموجــب -نومــه ، فــي مق وأنه
ليـس" القرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة، وهناك مـن يقـول                    

من حق إسرائيل أو غيرها منع دفن الرئيس عرفات فـي مثـواه األخيـر
ــاره    وإذا آــان هــذا الكــالم صــحيحا فهــل تملــك الســلطة". الــذي اخت

بار إســرائيل علـى تنفيـذ الوصــية                  بــالطبع ال. الفلسطينية اي قوة إلج
والدليل على ذلك لقد آان الرجل يحلـم أن يصــلي فــي القـدس ولكــن
ماهي النتيجة هل صلى بالقدس بعد إتفاقيات أوسلوا أم لم يصل بهـا
من الواضح أنه لم يتمكن من الصالة في القدس لماذا ؟ ألنه إذا صلى
بالقدس فهذا يدل على إعتراف من إسرائيل بشـكل أو بـآخر بموضـوع
القدس ، لكن الحلم ظل يراوده يوميا وهو األمل الذي بقي يعيش مـن
ــي ــر ف ــا أحم ــت خط ــات آان ــدس بالنســبة لعرف ــحيح أن الق ــه ص أجل
المفاوضــات الــتي خاضــها مــع اإلســرائيليين واألمــريكيين علــي مــدى
السنوات الماضية، ورفض تقديم أي تنازل بخصوصها، وهــو األمـر الــذي
أغضــب األمــريكيين فــي مفاوضــات آامــب دافيــد الثانيــة الــتي رعاهــا
لتراجع الملحـوظ الرئيس األمريكي األسبق بيل آلينتون ، وأدى إلـي ا

ومعظم خطاباته السياسية آان. األمريكية   -في العالقات الفلسطينية     
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يس فقـط ألسـباب دوما يتحدث فيها عن القدس وضرورة استعادتها، ل
دينية عقائدية ولكن أيضا ألنهـا أرض فلســطينية بموجـب قــرار مجلـس

الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل إلى حــدود الرابـع 242األمن  
 .1967من يونيو 

انتقلت األزمة التي تواجههـا الـدول العربيـة مـن تنفيــذ وصـية الرئيـس
عرفات بدفنه في القدس، إلي المكان الـذي سيخصــص لتلقـي العـزاء
عزاء، فيه وهو الذي ستحدد طبيعة ومستوى المشارآين في تقديم ال
ية فيما اقترح بعض المثقفين المصريين تخصــيص مبـنى الجامعـة العرب
ضية في وسط القــاهرة لتلقـي العـزاء فــي الـرئيس الفلســطيني والق
الــتي عجــز المجتمــع الــدولي عــن إيجــاد حــل يســتند إلــى الشــرعية
الدوليــة وقــرارات مجلــس األمــن الــدولي الصــادرة، وحــتى مبــدأ األرض

 .مقابل السالم

الفلسطينية الجاريـة اآلن موضـوع ترتيبـات -وتناولت االتصاالت العربية      
لذي سـيكون المثـوى األخيــر انتقال السلطة الفلسـطينية، والمكــان ا
للـــرئيس الفلســـطيني فـــي ضـــوء االتصـــاالت الـــتي يجريهـــا العـــرب

 .والفلسطينيون مع الجانب اإلسرائيلي

لرئيس الفلسـطيني فـي غـزة إلـى مرجح أن يتـم دفـن ا ولكن مـن ال
 .مدفن عائلته في غزة بجوار والدته وأخته أم ناصر 

ولكن المهم اآلن بالنسبة للدول العربيـة هــو مسـألة إنتقــال السـلطة
الى طرف غير الجماعات اإلسـالمية وإقصـاء حرآـتي حمـاس والجهــاد
مــن إحتــالل مواقــع تقدميــة علــى طريــق اإلســتحواز علــى الســلطة
ويتمثل ذلك بدعم موقف اللجنة المرآزية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وأصبح من الواضح الحــديث اآلن عـن اسـتراتيجية وطنيــة. وحرآة فتح   
وإيجـاد خطـة سياسـية"موحدة توحــد الخطـاب والقــرار الفلسـطيني،          

لتثبيت الموقع الفلسطيني خاصة بعد إعادة انتخاب الرئيس األمريكــي
وآذلك إقـرار الكنيسـت اإلسـرائيلي لخطــة فـك االرتبـاط, "جورج بوش  

وطبيعــي أن تقــوم الجماعــات اإلســالمية. وقــانون اإلخــالء والتعــويض   
بطلب تشكيل زعامة جماعية فلسطينية بصورة فوريـة لمــلء أي فـراغ

على أن تضـم. يحدث في حال وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات           
مات الوطنيــة واإلسـالمية الزعامة الجماعية الفلسطينية جميــع المنظ

ولـو أخذنـا.الفلسطينية بما في ذلك حماس وحرآة الجهاد اإلسالمي            
ردود الفعل الدولية حول األزمة الراهنة سنجد أن الدول األوروبية تؤآـد
مر بهـا فلســطين مــع غيــاب على صعوبة المرحلة السياسـية الــتي ت
ــوف ــب الوق ــة الحرجــة تتطل ــات، وأن هــذه المرحل ــرئيس ياســر عرف ال

ــة للفلســطينيين لعبورهــا            ــات. والمســاندة الدولي والســيما أن اإلنتخاب
عد بقيــام دولتيـن فلســطينية وإسـرائيلة األمريكية إنتهـت بفـوز مـن و

ولكـن الواقـع. تعيشان بسالم وإنهاء الصــراع التـاريخي فـي المنطقــة             
الجديد يفرض علـى إسـرائيل أن تقــرر لنفسـها قواعــد سـلوك جديـدة
سكرية منهــا أو التكتيكيـة ومختلفة عن السياسات السابقة سواء الع
والعودة الى المفاوضات مع السلطة الوطنية حتى تفوت الفرصــة امـام
منظمتي حماس والجهاد اإلسالمي للسيطرة علـى األرض ومــن هنـا
سيكون التدخل لفرض محمد دحالن الرجل القوي في قطاع غزة لمنع
.الزعماء المحليين من السيطرة الكاملة على الوضع األمني المتدهور                  
وهدف إسرائيل أيضًا مـن وجـود قيــادة جديـدة هـو مكافحـة ماتســميه
اإلرهاب ومايسميه العرب بالمقاومة المشروعة والهدف اآلخر هو وقف
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تهريب السالح والتحـريض ضــد إســرائيل بمسـاعدة القـانون األمريكــي
بات خطــأ عادي السـامية والهـدف الثالـث هـو إث الجديد لمحاربة مــن ي

عرفات وحده يمكنه أن يصنع سالما حقيقيا مـع"اإلدعاء الذي يقول أن      
حــتى تجــذب قــوى عربيــة لمفاوضــات الســالم عــبر مؤتمــر" إســرائيل  

 .إقليمي دولي نادت به امريكا وأطراف أخرى لتحريك عملية السالم 

لس األمـن أيـن ولم يبق في ظل األزمة الراهنة إال صدور قرار مـن مج
 .يدفن عرفات ومن يتولى قيادة الشعب الفلسطيني من بعده 

 الرياض –مصطفى الغريب 

 
 التعقيب على هذا المقال

 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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السنة الخامسة) 1503(م العدد 2004نوفمبر  10هـ الموافق 1425رمضان  27األربعاء 

 
 

 تعليقاً على الهتالن

 العلم باالختالف وعدم التعصب للرأي الفقهي هو ما يميز الواعظ المثقف

وذلك في " سلطة الواعظ وغياب المثقف " كتب سليمان الهتالن مقالة تحت عنوان 

ولي تعليق على تلك المقالة أبدأه بمصطلح المثقف الذي) 1480(رقم " الوطن"عدد 

قد يشمل كل من كان بارزا في مجاله محيطاً بكثير من تفاصيله سواء في 

التخصصات العلمية أو الشرعية أو االجتماعية بل حتى في مجال الحياة من حيث 

الخبرات والتجارب والحنكة والمخالطة وسعة االطالع والقراءة وغيرها فيدخل في

لكن المشكلة في بعض الوعاظ الذين قصدهم الكاتب تتمثل في ....هذا حتى الوعاظ

الجهل باالختالف والتعصب األعمى لرأي فقهي واحد يجعلون منه عقيدة من حاد 

عنه فهو مبتدع ضال، باإلضافة إلى االنغالق فهم ال يسمعون إال لمن هو على 

طريقتهم في التشدد وال يأخذون من غيرهم أبدا بل إن بعضهم يعتبر فتاوى غيره 

رخصاً تؤدي إلى االنحالل وتجد عند بعض آخر منهم توجسا وريبة في كل شيء 

وإسقاطاً لألحكام المسبقة وطعناً في النيات وتحميل األشياء ما ال تحتمل، وبعد هذا 

كله تجدهم يستغلون العوام في تصفية حساباتهم مع غيرهم ممن ال يرضون 

طريقتهم في الدعوة أو الفقه أو الكتابة في الصحف فيطرحون للعوام جهلهم على 

أنه هو الحق وأن ما خالفه هو الضالل المبين، فيثيرون الناس على شخصيات 

. كثيرة في المجتمع لتحطيم صورتها وإجبارها على االنزواء حتى يخلو لهم الجو

) هـ256ت (وإثارة العوام على المثقفين هي عادة قديمة فنجد أن اإلمام البخاري

على عظم وجالل قدره قد هيج المتشددون عليه العوام في نيسابور وبخارى 

فطردوه منهما بسبب تفاصيل امتحنوه بها ليس لها أصل في الدين بل إن امتحان 

قرب سمرقند فما تم شهراً حتى مات " خرتنك"الناس بها هو البدعة، فأقام في قرية

 ).سير أعالم النبالء للذهبي. (وقد ضاقت عليه األرض بما رحبت

عندما ألف ) هـ303ت (ومن تهييج العوام ما حصل لإلمام النسائي صاحب السنن

حيث خرج حاجا ومر على دمشق فسئل بها عن مسألة تخص " الخصائص"كتابه 

كتابه فأجاب إجابةً لم ترض الجهال المتعصبين فما زالوا به يدفعونه حتى أخرجوه 

البداية ( احملوني إلى مكة وتوفي بها :من المسجد فاعتل على إثر ذلك فقال

اختالف "كتاب) هـ310ت (و عندما ألف اإلمام الطبري).والنهاية البن كثير

وأغفل ذكر أحد األئمة معتبراً إياه محدثا وليس فقيها اتهمه بعض الوعاظ " الفقهاء

بالتشيع والرفض وهيجوا عليه العامة ورموه بمحابرهم في المسجد وقذفوا داره 

فركب نازوك صاحب الشرطة في "بالحجارة ومنعوا طالبه من الدخول عليه 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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ثم أخذوا يتهمونه في عقيدته بحجة " عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة

!!!انفراده بمذهب فقهي مستقل وعدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة

). الوافي للصفدي-سير أعالم النبالء للذهبي-تاريخ ابن عساكر-تاريخ البغدادي(

وقد يصل ببعض الجهال من الوعاظ إلى الطعن في أعراض من يختلفون معه بل 

) هـ606ت (ورميه بالفاحشة كما حصل من الكرامية تجاه اإلمام الفخر الرازي 

حيث اتهموه بالفاحشة مع مماليكه لتشويه سمعته بين العوام بسبب أنه كان يغلظ 

و من األساليب .في التشنيع واإلنكار عليهم فلجأوا إلى هذا األسلوب الدنيء

الخطيرة التي قد يلجأ إليها بعض المتعصبين من الوعاظ استعداء السلطة على من 

يختلفون معه وهذا مسلك خطير ألن الفتوى والرأي يرد عليهما بالفتوى والرأي 

إال إذا استخدم أحدهم العنف تجاه اآلخر فعند ذلك تتدخل السلطة -وليس بالسجن 

وهذا ما حدث مع اإلمام العز بن عبد السالم  -لحل النزاع ووقف الباغي عند حده

وخصومه الذين وشوا به إلى السلطان لكي يسجنه ويقتله بسب ) هـ660ت(

وكذلك ما حدث بين شيخ . اختالفهم معه في تفاصيل في صفات اهللا عز وجل

وبعض فقهاء عصره بسبب دعوته لتصحيح ) هـ728ت (اإلسالم ابن تيمية 

العقيدة وفتواه الشهيرة في الطالق ومع أنه كان سلمياً في دعوته يناظر بالفكر 

والحجة إال أن خصومه استعدوا السلطان عليه حيث سجن عدة مرات حتى مات 

وأخيراً فإن الوعظ مهمة ثقافية ينشر من خاللها الواعظ الثقافة . في السجن

الشرعية واألخالق والتسامح والوحدة، لذا يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية 

 .الجسيمة

 الرس-خالد صالح القثامي

 الرقم األصعب في معادلة الشرق األوسط السياسية..عرفات

الكل يعلم أّن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو مركز القيادة والسلطة 

الفلسطينية، فلم تتمكن أمريكا بكل قوتها وجبروتها من نزع هذه الشرعية عنه ولم 

تتمكن ربيبتها إسرائيل من فعل الشيء نفسه فهو الرقم األصعب في المعادلة 

السياسية الدولية في قضية الشرق األوسط، ورغم أن هذا الرئيس منتخب 

أوراق اللعبة الفلسطينية فهو بال ديموقراطياً إال أنه يملك السلطة والقيادة وجميع 

منازع صانع التاريخ الفلسطيني الحديث، وسيبقى هو القائد الرمز في حياته 

وسيكتب التاريخ ذلك بعد وفاته وما كان يتمتع به عرفات لن يتكرر للزعماء 

والقادة الفلسطينيين على األقل في عصرنا هذا ويعود ذلك إلى شخصيته القيادية 

التي أقنعت الفلسطينيين بأنه رغم األخطاء التي حصلت أثناء فترة قيادته الطويلة 

إال أنها أخطاء أملتها ظروف السياسة الدولية التي حاك مؤامراتها ضده كثير فهو 

بال شك له خصوم سواء من داخل بيئته أو من خارجها فهو المحارب القديم وعلى 

عدة جبهات ويكفينا الحقد الدفين الذي يبديه من حين آلخر أعداؤه فهو يتمتع 

بالسلطة والنفوذ والقيادة التي يستخدمها بكفاءة عالية، ومهما يقال عن الفساد وسوء 

اإلدارة في بعض هياكل السلطة إال أن عرفات بما يملكه من التجربة المبنية على 

المعرفة التاريخية والسياسية ألسباب الصراع العربي اإلسرائيلي أكدت أنه استخدم 
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سلطاته بذكاء ودهاء سواء في زمن الحرب أو زمن البحث عن السالم وما كان 

ينقص عرفات فعالً هو التفاف الشعب الفلسطيني حوله بكل فصائله وأشكاله 

السياسية، وهذا هو الوتر التي تلعب عليه إسرائيل منذ زمن طويل ويكفينا من هذا 

الزعيم أنه أسس منظمة التحرير وانتزع االعتراف الكامل في جميع المحافل 

الدولية عربية كانت أم إسالمية أم دولية رغم التجاذبات السياسية على الساحة 

الدولية عبر تاريخ القضية وهذا يزيدنا قناعة بأن بقاء عرفات على رأس الهرم 

والقيادة سيزيد من فرص هزيمة شارون رغم إمكانياته ورغم قوة سلطانه والدولة 

العظمى التي تناصره ضد هذا الشعب األعزل لتجريد الزعيم الفلسطيني من 

ولكن هذا المناضل بقي شامخاً ضد كل المؤامرات داخلية . سلطاته وصالحياته 

كانت أم خارجية وبهذا نخلص إلى القول إن الزعماء يصنعون المجد ألنفسهم 

وألمتهم وبذلك هم يصنعون التاريخ وال يصنعهم التاريخ فهم المؤثرون وما 

التاريخ إال مرآة نشاهد فيها ما صنعوا وما سيكتبه التاريخ هو وصف تام لجميع 

األقوال واألعمال واألحداث التي صنعوها هؤالء الزعماء والقادة ما هي إال 

بصمات يتركونها محفورة في صفحات التاريخ المشرق لهذه القضية العادلة التي 

 ! سينتصر أصحابها يوما ما 

فالقضايا العادلة حتماً ستنتصر وهذا ما يدركه شارون قبل غيره ومن الصعب أن 

نفهم أن من يحوز على جوائز السالم كيف يوصم بالعقبة في طريق السالم وهو 

الذي قدم التنازالت من أجل هذا السالم، سالم الشجعان كما يحلو ألبي عمار أن 

يصفه فهو صانع السالم والشريك، ورغم ذلك فالمتشددون اليهود قتلوا رابين 

 .الطرف اآلخر في عملية السالم من الجانب اإلسرائيلي 

وبالنظر لتاريخ عرفات الثوري والسلمي السياسي بعد ذلك، فعلى الرغم من مرور 

الثورة بعدة أطوار وأشكال ومراحل تتغير وتتبدل حسب الظروف السياسية ولكنها 

تتواصل ولم تتوقف، فلم يستسلم للضغوطات الدولية نهائيا، لكنه لم يرفض كل ما 

رغم أنه كان رمزاً . عرض عليه، ولم يسلم من منتقديه الذين يتهمون ويشككون 

في معركة الكرامة وكان رمزاً في معركة الصمود في بيروت وكان رمزاً في 

انتزاع القرار الوطني المستقل وكان رمزاً في األمم المتحدة عندما حذر قائالً ال 

وال نستطيع حصر مئات المبادرات .تجعلوا غصن الزيتون يسقط من يدي 

والنجاحات واالنتصارات التي صنعها هذا القائد ،ومنذ فترة بعيدة تساءل كثير ماذا 

بعد عرفات ؟ وعاد هذا السؤال يطفو على السطح من جديد إثر مرض نقل على 

إثره للعالج إلى فرنسا وليس غريباً أن يجيب على هذا السؤال كل كاتب أو 

صحفي أو سياسي وفقاً لما تمليه عليه أهواءه وطموحاته أو أهدافه أو تنبؤاته، 

وعندما تسمع تصريحات من هنا وهناك تجد التناقض يلف كثيرا من األمور فعند 

سفر الرئيس للعالج قال مساعدوه إنهم يسيرون األمور عبر المؤسسات الدستورية 

والشرعية وال يوجد فراغ سياسي من جراء سفر الرئيس وفي المقابل هناك 

تصريحات أخرى تقول إن سفره المفاجئ أحدث نشوء فراغ قيادي ال بد لنا من 

االعتراف بنشوئه حيث البد من اإلسراع بإعادة ترتيب األوضاع بشكل أفضل، 
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خطة شارون األحادية  -وتوحيد الصفوف لمواجهة التطورات ، وفي مقدمتها 

الجانب، وبدأوا يتخيلون الصور القاتمة من جراء هذا الغياب القسري وكأنهم 

وهم بهذا اإلسقاط يسقطون من . يريدون أن يرثوا الرجل وهو مازال حيا يرزق 

ونحن بمقالنا هذا نعلم أننا لن نرضي هذا الطرف . أعين أعدائهم قبل أصدقائهم 

وال ذاك ولكن أستطيع القول مطلوب منك يا عرفات أن تصدر أوامرك بقيام 

مجلس حكماء يتولى تصريف األمور لحين اتضاح الرؤية وأن تعمل قاسماً 

مشتركاً بين جميع المنظمات والفصائل الفلسطينية ولو على شكل وصية وأن تضع

آلية لملء الفراغ الذي قد يحدث مستقبالً لتبنى دولة المؤسسات والقانون ال دولة 

 .الفصائل والمنظمات

 الرياض -مصطفى الغريب

 علينا االستفادة من التجربة الماليزية على صعيد التنمية

يتشابه الدخل إلى حد كبير بين السعودية ودولة ماليزيا من خالل بيع وتصدير 

دولة مصدرة  ) 30(لكن ماليزيا تعد اآلن من أكبر , )المواد الخام(المواد الألولية 

وتصنف في الترتيب الثامن عشر على العالم من , للتقنية والتكتنولوجيا في العالم

فترة " حيث الحجم االقتصادي وخالل السنوات العشر األولى بعد استقاللها 

كان للدعم الحكومي دور في المقام األول على الصناعات اإلحاللية " الخمسينات

فعلى  -بمعنى أن تصنّع مواد تحل بديال للمواد المستوردة  -للمواد المستوردة 

نقوم بعمل مصانع للمواد الغذائية , سبيل المثال بدال من أن نستورد مواد غذائية

 .صناعة لالستهالك ومن ثم للتصدير -داخل البلد 

وعودا على ماليزيا التي قامت أخيرا بإنشاء صناعة جديدة أال وهي صناعة 

م كانت ثاني أكبر صناعة 2003السياحة حيث تشير اإلحصائيات إلى أنه في عام 

مليار  24(في البلد وقامت بتحصيل مبالغ طائلة من وراء هذه السياحة تقدر بـ 

فلماذا ال ننشط سياحتنا أكثر في , علما بأن هذا اإلحصاء لعام واحد فقط) دوالر

السياحة العائلية (السعودية، وخاصة التي تميز السعودية عن غيرها وما يسمى بـ 

فلو عملنا جهدنا على تطوير هذين النوعين من ) أو المحافظة والسياحة الدينية

 . السياحة بشكل أكبر لكان أجدى وأنفع وكان هناك مصدر كبير جدا لهذا البلد

وفي الختام يبدو أن ماليزيا قد نجحت بالفعل في تقديم نموذج شرقي المالمح في 

وأنها تحظى بأن تكون مثال يقتدى به للدول النامية الكبيرة وأنها تجربة , التنمية

وإن كان أحد أهم دروس هذا النموذج والتواضع , فريدة جديرة للدراسة والتحليل

واالنفتاح على تجارب اآلخرين بوعي وبرؤية ثاقبة قد تكون جذورها مستمدة من 

، والنور رمز للعلم، "دع ضوء الصباح يعرفنا على بعضنا البعض"قول طاغور 

 . والتعارف دعوة إنسانية، ودعوة فطرية، وأمر قرآني

الظهران-محمد فاضل صنقوره

 ترك فرصة العمل للشباب خير من عمل البعض بعد التقاعد

هنالك فئة ودرية كسرت حاجز التقاعد وأوجد لها في ظل النظام والقانون موطئ 

أما عن تعليل ". مستشار"قدم تحت الشمس لمواصلة مسيرتها العملية تحت مسمى 
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برز مصطلح المقاتلون العرب في وسائل اإلعالم ليطلق على 
مجموعات من الشباب العربي المتوجه الى العراق لمساندة 
أعمال المقاومة العراقية ضد الغزو األنجلوأمريكي واليمكن 

معرفة جميع توجهات هؤالء الشباب ولكن يمكن معرفة من أين 
أتوا وبكل تأآيد لهم إرتباط بالقضية العراقية بإعتبار أن العراق 

ومهما , أرض عربية تم اإلعتداء عليها من قبل قوات أجنبية 
حاولنا من تلميع صور الغزو األنجلوأمريكي إال أن أعمالهم 

تدحض جميع من يقول بحسن نواياهم وأهدافهم والمهم اآلن هو 
التصور الحقيقي ألسباب توافد المقاتلون العرب الى العراق غداة 

وقوع بغداد في قبضة القوات األنجلوأمريكية في التاسع من 
م والجميع آان يشاهد هذا الحدث األليم 2003أبريل من عام 

على شاشات التلفزة في جميع القنوات الفضائية العالمية سواء 
منها العربية أم األجنبية وعندما عبرت الدبابات األمريكية أهم 

الجسور في بغداد إبتدأت مشاعر الحزن تظهر على الوجوه 
والمشاهد المؤلمة التي ستبقى عالقة في الذاآرة لفترة طويلة بل 
لن تغيب عن ذهن من عاش هذه الفترة المؤلمة من عمر الزمن 

ألن آل شيء في بغداد آان يحترق فالسيارات المحترقة آانت 
منتشرة على امتداد الطريق باعثة على الفزع، وجثث آدمية 

مبعثرة ينبعث منها الدخان هذه الحرب التي لم تترك شيئًا يتحرك 
لتخلف مئات األجساد , إال وإستهدفته بالقصف والتدمير 

المتفحمة ، وأخرى تحترق ببطء ليختلط الدخان المنبعث منها، 
بالدخان الذي آان يّلف بغداد بأآملها راسمة لوحة تعبيرية لخيال 
فنان يتخيل أهوال يوم القيامة وهي لوحة تجسد الهمجية البشرية

 . والخسارة الحقيقية من جراء سقوط بغداد 
، آانت عمليات النهب )2003أبريل  9(في صبيحة سقوط بغداد 

والسلب قد اجتاحت جميع المناطق العراقية ، ودخلت المجنزرات 
. األمريكية ساحة الفردوس، حينها أدرك العرب سقوط بغداد 

" صدام حسين"ومن ساحة الفردوس حيث آان ينتصب تمثال 
الذي آان شاهدًا على سقوط بغداد قبل ان يسقط التمثال أيضًا 

على يد القوات األمريكية التي آانت تقوم بجمع الذخائر 
. والصواريخ لتفجرها بعد وضعها في خنادق حفرت لهذا الغرض

غير أن خطأ لم يعرف سببه أدى الشتعال النار في عدد غير قليل 
من الصواريخ والقذائف، مما أجبر القوات األمريكية للتراجع 

بسرعة تارآة المنطقة بأسرها تحت رحمة الصواريخ والشظايا 

بواسطة  Wednesday, November 10أرسلت في 
alwatanvoice

وأزمة الوطن .... المقاتلون العرب : مقاالت  
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 ثقافة

 . النارية المتطايرة 
وستكون أيام الحرب هذه محفورة في الذاآرة لسنوات طويلة 

والسيما المشاهدات عبر الفضائيات لصور الدمار والجثث 
آل هذه المشاهد بدأت . اآلدمية المحترقة والنيران المشتعلة 

بالتأثير على ذلك المشاهد الذي بدأت الدماء تغلي في عروقه 
حتى وصل الى قناعة بالذهاب الى بغداد لتحريرها من الغزو 

وبدأو يتدفقون على بغداد مجموعات من الشباب, األنجلوأمريكي 
آمقاومين أومقاتلين ومعظمهم ممن جاهد في أفغانستان وعادوا 

الى بلدانهم بإعتبار أنهم مجاهدين ساهموا في حرب التحرير 
وأطلق على آل منهم لقب مجاهد وهي لغة اإلعالم في ذلك الوقت

بدأ التضييق , وبدًال من إستقبالهم إستقبال األبطال وإحتوائهم 
عليهم في أآثر من دولة عربية وآانت أجهزة إستخبارات بعض 
الدول العربية تتهمهم بالمشارآة في أعمال عنف أي سقط لقب 
المجاهد عنهم وأصبح لقب إرهابي هو السائد ، وما أن الحت في

األفق األزمة العراقية والغزو األنجلوأمريكي على العراق بدأت 
قوافل ومجموعات من هؤالء تتجه الى العراق قادمة من آل 

مكان للدفاع عن هذا البلد وأهله آما حاولوا زمن الغزو 
ويمكن تحديد أهم أسباب قدوم . السوفيتي على أفغانستان 

لمساندة المقاومة العراقية لصد , مجموعات الشباب إلى العراق 
هجمات القوات األنجلوأمريكية التي غزت العراق وأدت الى 

وسيتكرر نفس السيناريو الذي , سقوط بغداد وإحتالل العراق 
حدث في أفغانستان سيأتي هؤالء الى العراق للعمل في المجال 

اإلغاثي أو مجال إعمار العراق وفي مناطق الالجئين في العراق 
ومن ثم اإللتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للمقاومين العراقيين 

ومعظم هؤالء المقاتلون العرب بدأو رحلة الهرب من بلدانهم 
فرارا من دولهم إما خوفا من االعتقال أو لمالحقتهم بتهم موجهة

 .إليهم 
ولقد شجعت الحرب على العراق مجموعات من الشباب العربي 

للتوجه إلى العراق لإلشتراك في الحرب الدائرة في العراق 
والسيما أن الحرب لم تنتهي وإنما الزال القصف مستمر على 
المدن والقرى بحجة قصف مراآز المقاومة العراقية المسلحة 

والمدعومة من جماعات المجاهدين القادمين من آل مكان 
والسيما جماعة الزرقاوي التي بدأت تروج لها اإلستخبارات 

وال نشك أن هناك دوًال تدعم هذه الجماعات آما آانت, األمريكية 
أمريكا تدعم المجاهدين ضد اإلتحاد السوفيتي في أفغانستان وآما

آانت أيضا روسيا تدعم الثوار الفيتناميين ضد الغزو األمريكي 
فهذا صراع أبدي أزلي وستكون هذه الحرب فرصة إلنتقام القوى

 . العالمية من بعضها البعض بأيدي المقاتلين العرب 
ومازال الشارع العربي يعيش الواقع المر واألليم الذي حدث بعد 

سقوط بغداد وبعد مرور أآثر من عام ونصف العام على هذا 
الحدث المؤلم لم نر التحرك الرسمي العربي الجاد للقيام بمبادرات
عملية إلنقاذ الوضع األمني المتدهور في العراق ألسباب سياسية 

أقوى من قدرة بعض الدول العربية باإلضافة الى حرآة 
اإلنقسامات العربية داخل الجامعة العربية مما أدى بالجماعات 

الشبابية التوجه الى العراق من خالل قرارات فردية غير مدعومة
من أي جهة عربية متخذين مايسمى بسياسة التوريط حتى تتسع 

دائرة الحرب المفروضة على العراق الى دول عربية مجاورة 
والسيما التهديدات المستمرة من اليمين األمريكي المتطرف ضد 
إيران وسوريا ويجب أن نعترف بالحقيقة المرة وهي أن الدول 

العربية التمتلك القوة الكافية للدفاع عن نفسها او حدود أراضيها 
عوضًا عن الدخول في مغامرات متهورة غير محسوبة ومعروفة 
نتائجها سلفًا لغير صالح العرب والنجد في األفق أي بوادر وحدة 
عربية عوضًا عن وحدة إسالمية ولو على شكل تكتالت إقتصادية

فهذه الدول الزالت تعاني من التفكك واألزمات اإلقتصادية 
ومن األسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الجمود رغم , الخانقة 

قوة الزلزال الذي هز الضمير العربي وهو يرى بالصوت 
والصورة سقوط إحدى قالع الحضارة العربية بطريقة مهينة، هو
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الطوق المضروب على الحرآات الشعبية من طرف الحكومات 
العربية التي تحاول المحافظة على أعلى درجات ضبط النفس ولو

بالضغط على الشعوب ألن ذلك الدمار إن توسع فإنه سيطال 
الجميع شعوبًا وحكومات والشعوب العربية الزالت تتبنى العاطفة 

مسارًا ألهدافها إن هي تبنت أهداف أصًال والحكومات العربية 
تدرك حساسية الموقف ولكن تعترف بالعجز التام إزاء إتخاذ أي 
إجراء ولو عبر قنوات األمم المتحدة التي اصبحت بال شك في يد 
الدوله العظمى الوحيدة في هذا العالم وفي هذه الحقبة من الزمن 
التي قد يسميها المؤرخون فيما بعد بزمن الصمت العربي الرهيب
أو زمن العجز والضعف العربي وأصبحت حكومات الدول العربية

تعاني من المطرقة األمريكية المرفوعة فوق جغرافيا الجسد 
العربي وبين سندان العمليات اإلرهابية التي تحدث في الدول 

العربية من هنا وهناك بل مما يزيد األمور تعقيدًا هو حالة 
الضجر الشعبي بسبب الفقر والبطالة واإلنحالل من خالل بعض 
وسائل اإلعالم التي بدأت تكثر وتتزايد بدرجة أصبحت الرقابة 

عليها فيما يتعلق باألخالق مستحيًال ولكن الزال هناك خوف 
شعبي رغم حالة التمرد الذي يعيشه المواطن العربي فهي حالة 
قد تبدوا متناقضة ولكنها سهلة التفسير فالتمرد على األخالق من
خالل وسائل اإلعالم غير المراقب أو الموجه ولكن الخوف من 
عصا الحكومات ضد أي حاالت تعبير عن حرية الرأي والفكر 

سواء بمظاهرات او بندوات أوحتى بلقاءات في برامج إعالمية 
ويجب أن نخلص الى القول لماذا . سياسية وهذا هو سر الذهول 

النستفيد من دروس الماضي ؟ حتى اليتكرر في المستقبل فما 
حدث في أفغانستان وماتاله من عودة المجاهدين الى بلدانهم 

وعدم إنخراط بعضهم في الحياة اإلجتماعية بشكل آامل أدى الى 
تدهور الحاالت األمنية في بعض الدول العربية وهو ما سوف 

يحدث بكل تأآيد إذا لم تتبنى الحكومات العربية من اآلن برامج 
تأهيل العائدين من العراق عند إنسحاب القوات األجنبية منها 
وعدم التفكير في الدخول بقوات عربية مشترآة تتحول الى 
إنتشار عربي جديد في العراق األمر الذي ينذر بحرب أهلية 
عراقية عربية وتشتعل المنطقة من جديد آما حدث في لبنان 

وبرامج التأهيل التي نتحدث عنها بحاجة الى تظافر جميع .مثًال 
الجهود إلحتواء هؤالء المقاتلين خوفًا من أن تتكرر مأساة 

األفغان العرب التي الزالت آثارها باقية الى اآلن وتتحول الى 
 . مأساة المقاتلون العرب 

 
 الرياض  –مصطفى الغريب 
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الكل يعلم أّن الرئيس ياسر عرفات هو مرآز القيادة والسلطة هذا 
أبو "القائد من أبناء قبيلة العّمــــارّية ، التي انتسب إليها 

محمد عبد .. عندما ترك للتاريخ اسمه الحقيقي " عّمـــــار
الرحمن عبد الرؤوف القدوة ، ولم تتمكن أمريكا بكل قوتها 

وجبروتها من نزع هذه الشرعية عنه ولم تتمكن ربيبتها إسرائيل
من فعل الشيء نفسة فهو الرقم الصعب في المعادلة السياسية 

ورغم أن هذا الرئيس , الدولية حول قضية الشرق األوسط 
منتخب ديموقراطيًا إال أنه يملك السلطة والقيادة وجميع أوراق 

اللعبة الفلسطينية فهو بال منازع صانع التاريخ الفلسطيني 
وسيبقى هو القائد الرمز في حياته وسيكتب التاريخ , الحديث 

ذلك بعد وفاته وما آان يتمتع به عرفات لن يتكرر للزعماء 
والقادة الفلسطينيين على األقل في عصرنا هذا ويعود ذلك إلى 
شخصيته القيادية التي أقنعت الفلسطينيين بأنه رغم األخطاء 
التي حصلت أثناء فترة قيادته الطويلة إال أنها أخطاء أملتها 

ظروف السياسة الدولية التي حاك مؤامراتها ضده الكثير فهو بال
شك له خصوم سواء من داخل بيئته أو من خارجها فهو 

المحارب القديم وعلى عدة جبهات ويكفينا الحقد الدفين الذي 
يبديه من حين آلخر أعداؤه فهو يتمتع بالسلطة والنفوذ والقيادة 

ومهما يقال عن الفساد وسوء اإلدارة , إستخدمها بكفاءة عالية 
في بعض هياآل السلطة إال أن عرفات بما يملكه من التجربة 

المبنية على المعرفة التاريخية والسياسية ألسباب الصراع 
العربي اإلسرائيلي أآدت أنه إستخدم سلطاته بذآاء ودهاء سواء 
في زمن الحرب أو زمن البحث عن السالم وماآان ينقص عرفات

فعًال هو إلتفاف الشعب الفلسطيني حوله بكل فصائله وأشكاله 
السياسية ولكن بكل أسف شعبنا هم آالصقور تجدهم فرادى 

وآأنهم آلهم قادة وهذا هو سر الضعف ولو توحدوا وإجتمعوا لما
ضرهم من خذلهم وهذا هو الوتر التي تلعب عليه إسرائيل منذ 

زمن طويل ويكفينا فخرًا من هذا الزعيم أنه أسس منظمة 
التحرير وإنتزع اإلعتراف الكامل في جميع المحافل الدولية 

عربية آانت ام إسالمية ام دولية رغم التجاذبات السياسية على 
الساحة الدولية عبر تاريخ القضية وهذا يزيدنا قناعة بإن بقاء 

عرفات على رأس الهرم والقيادة سيزيد من فرص هزيمة 
شارون رغم إمكانياته ورغم قوة سلطانه والدولة العظمى التي 
تناصرة ضد هذا الشعب األعزل لتجريد الزعيم الفلسطيني من 

بواسطة  Monday, November 08أرسلت في 
alwatanvoice
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ولكن هذا المناضل بقي شامخًا ضد آل . سلطاته وصالحياته 
المؤامرات داخلية آانت أم خارجية وبهذا نخلص الى القول أن 
الزعماء يصنعون المجد ألنفسهم وألمتهم وبذلك هم يصنعون 

التاريخ واليصنعهم التاريخ فهم المؤثرون وما التاريخ إال مرآة 
نشاهد فيها ماصنعوا وما سيكتبه التاريخ هو وصف تام لجميع 

األقوال واألعمال واألحداث التي صنعوها هؤالء الزعماء والقادة 
وماهي إال بصمات يترآوها محفورة في صفحات التاريخ المشرق

 ! لهذه القضية العادلة التي سينتصر أصحابها يوما ما 
فالقضايا العادلة حتمًا ستنتصر وهذا مايدرآه شارون قبل غيره 

ومن الصعب أن نفهم أن من يحوز على جوائز السالم آيف 
يوصم بالعقبة في طريق السالم وهو الذي قدم التنازالت من أجل 

سالم الشجعان آما يحلو للقائد أن يصفه فهو صانع , هذا السالم 
السالم ورغم ذلك فالمتشددون اليهود قتلوا رابين الطرف اآلخر 

في عملية السالم من الجانب اإلسرائيلي وآان يحلوا للقائد القول 
 .عنه شريكي في عملية السالم 

ومن الغريب أن راعي اإلرهاب شارون هو الذي يقرر لصانع 
السالم عرفات بمغادرة مقره المحاصر في رام اهللا لتلقي العالج 

ولكن إنظروا في المقابل مايقوله أبناء فلسطين . خارج الوطن 
إحتفاء بصانع السالم من آل شبر من فلسطين التي رفعت راياتها
نودعك أيها القائد فلتهنأ بشعبَك العظيم الوفيِّ المرابط ولتقرَّ عينًا
بمن سيدخل المسجَد معَك أو من بعدك إنه وعد الحق وليدخلوا 
المسجد آما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلو تتبيرا هذا الوعد 

مازال قائما لفئة ال تزاُل تجاهد في سبيل اهللا أبناء الجبارين 
المجاهدين الصابرين سيكتب لهم إحدى الحسنيين النصر أو 

هم على الطريِق للقدِس مجاهدين العالء آلمة الدين , الشهادة 
.وليدخلوا في فلسطين بالمالييْن على خطاك رجال من المؤمنيَن 

لقد بكيت حين شاهدتك ألول مرة بدون الكوفية المرقطة 
هذه الكوفية رمز, أو البزة العسكرية الكاآية , والنظارات سوداء 

هذا الشعب من زمن العهدة العمرية الى زمن قائد الثورة 
 . الفلسطينية 

أيها القائد ماذا قالوا عنك ؟ فعندما عقدت العزم على تفجير 
الثورة قالوا عنك مجنون، وعندما قاومت السيطرة على الثورة 

سجنوك ، ولما اشتد عود الثورة إتهموك بالتوريط للعرب عندما 
إنطلقت رصاصتها مدوية بقرار فلسطيني مستقل حتى أتهموك 
بالتفريط بالقضية ووحدة االمة ، لماذا ؟ ألنك إخترت التوقيت 

وبقيت الوحيد . لالنطالقة بعيدا عن التنسيق العربي المفقود 
الشامخ آالطود ال تهزه الريح أو آما يحلوا لك أن تقول ياجبل 

، واتهموك بتصدير الثورة وتنفسوا الصعداء . مايهزك ريح 
مرات عديدة منها عندما خرجت من عمان وبيروت وعندما 

سقطت طائرتك في الصحراء الليبية وأمثال تلك األحداث لدينا 
 . منها الكثير ؟

آان بطال في الحرب شجاعًا مقدامًا وبطًال عندما قرر أن يخطوا 
في طريق السالم وحدد هدف اإلستقالل بالمفاوضات ونأمل من 

اهللا أن تتحول المنظمة الى دولة وتبقى القدس عاصمة لهذه 
 . الدولة ليعود إليها الالجئين 

ورغم مرور الثورة بعدة أطوار وأشكال ومراحل تتغير وتتبدل 
فلم , حسب الظروف السياسية ولكنها تتواصل ولم تتوقف 

يستسلم للضغوطات الدولية نهائيا، لكنه لم يرفض آل ما عرض 
اشتهر أآثر من فلسطين نفسها لكن بفضلها، حيث آان , عليه 

وهذا تأآد " عرفات فلسطين وفلسطين عرفات "الناس يقولون 
لي في أآثر من مناسبة عندما زرنا العديد من دول العالم يسألون

من أين أنت آنت أقول من فلسطين فيقولون آه عرفات ، لقد 
ساهم بنفسه ومعه رفاق دربه في تكريس تلك الصورة عربيا 

انه بطل , فال عجب أن القضية مرتبطة بإسم عرفات . ودوليا
يصنع األحداث وال يتوانى عن اإلقدام أو المخاطرة وخاض 

مجازفة الحرب بإعالن الثورة، وخاض مجازفة التسوية بالدخول 
ولم يسلم من منتقديه الذين يتهمون , في مسار السالم 
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رغم أنه آان رمزًا في معرآة الكرامة وآان رمزًا في. ويشككون 
معرآة الصمود في بيروت وآان رمزًا في إنتزاع القرار الوطني 
المستقل وآان رمزًا في األمم المتحدة عندما حذر قائًال التجعلوا 

والنستطيع حصر مئات المبادرات.غصن الزيتون يسقط من يدي 
والنجاحات واالنتصارات التي صنعها هذا القائد العظيم الذي 
اليمكن تجاوزه حتى يـُكّمل المشـوار الذي خطـاه ، ويواصل 

مسيرة نضاله التي بدأهــا منذ نعومة أظفاره ، ونذر لها نفسه ، 
ومنذ فترة بعيدة تسائل آثيرون ماذا بعد . وارتهن لها حيـــاته 

عرفات ؟ وعاد هذا السؤال يطفو على السطح من جديد إثر 
مرض نقل على إثره للعالج إلى فرنسا وليس غريبًا أن يجيب 
على هذا السؤال آل آاتب أو صحفي أوسياسي وفقًا لما تمليه 

علية أهوائه وطموحاته أو أهدافه أو تنبؤاته فالكاتب والسياسي 
والصحفي اإلسرائيلي سيتصور ماهو مناسب ألهوائه ويتخيل أن 

رحيل عرفات سيكون صدامًا فلسطينيًا ألنهم يرغبون ويؤملون 
هذا ومنهم من شطح ابعد من هذا بالقول بعد عرفات ستبدأ في 

وربما تنهار , المناطق حرب أهلية تعزز البنية التحتية لإلرهاب
 " .أجهزة السلطة الفلسطينية ويتطلب األمر تدخال دوليا 

أما بعض الكتاب العرب أدلوا بدلوهم ايضًا عبر تخيالتهم حينما 
أن األمور ستئول من بعد عرفات إلى المؤسسات " قالوا 

وهذا شيء جميل " , الفلسطينية سواء التشريعية أو التنفيذية
فاللجنة التنفيذية لمنظمة " ولكن عندما إستطردوا وقالوا 

التحرير الفلسطينية آانت والزالت لجنة صورية، جسد بال روح، 
فقد ظلموا أبناء " بيت بال جدران، غرفة من زجاج، شاهد زور،

جلدتهم بحجب الثقة عنهم من خالل عبارات تصور المؤسسات 
. الفلسطينية سواء التشريعية او التنفيذية بصورة غير حقيقية 

آثيرون هم الذين ينطلقون في تحليالتهم لما سيكون بعد عرفات 
من هذه النظرة السوداوية التي تفضي بالنهاية إلى نتائج 

ولكن هناك فئة أآثر منهم من يعتقد أن ما بعد عرفات . عكسية 
حتى , سيكون هو عهد االستقرار والهدوء الداخلي الفلسطيني

بمعنى انه قد يكون العهد, أنهم وصفوه بعهد اإلجماع الفلسطيني 
أو المرجعية الوطنية , الذي سيظهر للوجود القيادة الموحدة

للسلطة التي تحدث عنها الجميع ونادت بها آافة الفصائل 
وآأنما يؤآدون . الفلسطينية خالل حوارات عدة جرت فيما بينها 

من غير قصد ان عرفات هو مازال عقبة في سبيل الدولة 
 . الفلسطينية 

وعندما تسمع تصريحات من هنا وهناك تجد التناقض يلف آثير 
من االمور فعند سفر الرئيس للعالج قال مساعدوه إنهم يسيرون 

األمور عبر المؤسسات الدستورية والشرعية واليوجد فراغ 
سياسي من جراء سفر الرئيس وفي المقابل هناك تصريحات 

أخرى تقول إن سفره المفاجيء أحدث نشوء فراغ قيادي ال بد لنا
من االعتراف بنشوئه حيث البد من اإلسراع بإعادة ترتيب 

أوضاعنا بشكل افضل ، وتوحيد صفوفنا ، لمواجهة التطورات 
خطة شارون األحادية  -التي تنتظرنا ، والتي يأتي في مقدمتها 

الجانب ، وبدأوا يتخيلون الصور القاتمة من جراء هذا الغياب 
. القسري وآأنهم يريدون ان يرثوا الرجل وهو الزال حي يرزق 

. وهم بهذا اإلسقاط يسقطون من أعين أعدائهم قبل اصدقائهم 
ونحن بمقالنا هذا نعلم اننا لن نرضي هذا الطرف والذاك ولكن 

أستطيع القول مطلوب منك ياعرفات أن تصدر أوامرك بقيام 
مجلس حكماء يتولى تصريف األمور لحين إتضاح الرؤية وأن 
تعمل قاسمًا مشترآًا بين جميع المنظمات والفصائل الفلسطينية 

ولو على شكل وصية وأن تضع آلية لملىء الفراغ الذي قد يحدث
مستقبًال لتبني دولة المؤسسات والقانون الدولة الفصائل 
 . والمنظمات التي لم تتجاوز الخالفات وتصفية الحسابات 

 
 الرياض  –مصطفى الغريب 
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ائل ي وس رب ف اتلون الع طلح المق رز مص ب
ات       ى مجموع ق عل الم ليطل باب  اإلع ن الش م

ال اندة أعم راق لمس ى الع ه ال ي المتوج العرب
 المقاومة العراقية ضد الغزو األنجلوأمريكي

 
 

ع توجهات هؤالء الشباب  فة جمي واليمكن معر
د لهم ل تأآي توا وبك ولكن يمكن معرفة من أين أ

ة      ية العراقي اط بالقض راق   إرتب ار أن الع بإعتب
وات ل ق ن قب ا م داء عليه م اإلعت ة ت أرض عربي

ة  زو, أجنبي ع صور الغ ن تلمي ا م ا حاولن ومهم
الهم    ي إال أن أعم ع  األنجلوأمريك دحض جمي ت

هم اآلن دافهم والم اهم وأه من يقول بحسن نواي
اتلون د المق باب تواف ي ألس ور الحقيق و التص ه
داد في قبضة وع بغ راق غداة وق العرب الى الع

التاسع من أبريل من  القوات األنجلوأمريكية في      
ام  دث2003ع ذا الح اهد ه ان يش ع آ م والجمي

وات ع القن ي جمي زة ف ات التلف ى شاش م عل األلي
ة      ائية العالمي ة أم   الفض ا العربي واء منه س

هم ة أ دبابات األمريكي دما عبرت ال األجنبية وعن
ر تدأت مشاعر الحزن تظه داد إب الجسور في بغ
تبقى تي س ة ال اهد المؤلم وه والمش ى الوج عل
ن تغيب عن عالقة في الذاآرة لفترة طويلة بل ل
ر ن عم ة م ترة المؤلم ذه الف اش ه ن ع ن م ذه
ترق ان يح داد آ ي بغ يء ف ل ش زمن ألن آ ال
داد ى امت ة آانت منتشرة عل فالسيارات المحترق
ثرة ية مبع الطريق باعثة على الفزع، وجثث آدم

دخان    ا ال تترك  ينبعث منه م  تي ل ذه الحرب ال ه
دمير              ,شيئًا يتحرك إال وإستهدفته بالقصف والت
رى ة ، وأخ اد المتفحم ات األجس ف مئ لتخل
ا، ث منه دخان المنبع ط ال طء ليختل ترق بب تح
مة ا راس داد بأآمله ف بغ ان يّل ذي آ دخان ال بال
وم وال ي ل أه ان يتخي ال فن ة لخي ة تعبيري لوح
رية ة البش د الهمجي ة تجس ي لوح ة وه القيام

 . والخسارة الحقيقية من جراء سقوط بغداد 

 

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
/ بقلم -شما تعود عروسًا في االتجاه المعاآس 

 إحسان الجمل
 

تقييم المقال

 0: المعدل
 0: تصويتات

 
 :الرجاء تقييم هذا المقال

 

  

  

  

  

  
 

 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

!قيم المقال

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  

 

Page 1 of 6 وأزمة الوطن العربي.... المقاتلون العرب  -جريدة الصباح

11/7/2004http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=5085



 

 

بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

إننا في اسرة جريدة الصباح نستنكر
ة الضالة صباح ما قامت به تلك الفئ

ق    س المواف وم الخمي /5/8الي
لم2004 ض القناب اء بع  ، بإلق
ة  ر  –اليدوي ي –دون ان تنفج ف

ي ى ف دة الرئيس ر الجري ة مق باح
رت و انفج ا ل ر ، وفيم ارع النص ش
اة تودي بحي ا س ل فإنه ك القناب تل
ة ي خدم ارهم ف وا أعم اء قض ابري
رة ة الح واطن والكلم وطن والم ال

 )التفاصيل(

داد         قوط بغ بيحة س ي ص ل  9(ف  ،)2003أبري
يع د اجتاحت جم آانت عمليات النهب والسلب ق
نزرات ت المج ة ، ودخل اطق العراقي المن
رب ا أدرك الع ردوس، حينه ة ساحة الف األمريكي

داد     ان. سقوط بغ فردوس حيث آ ومن ساحة ال
ان شاهدًا  "صدام حسين "ينتصب تمثال    الذي آ

ًا ال أيض قط التمث ل ان يس داد قب قوط بغ ى س عل
وم بجمع على يد القوات األمريكية التي آانت تق
ي عها ف د وض ا بع واريخ لتفجره ذخائر والص ال

رض        ذا الغ رت له ادق حف م. خن أ ل ير أن خط غ
ر دد غي ي ع ار ف تعال الن ببه أدى الش رف س يع
وات قليل من الصواريخ والقذائف، مما أجبر الق

رعة     تراجع بس ة لل ة   األمريكي ة المنطق تارآ
ة بأسرها تحت رحمة الصواريخ والشظايا الناري

 .   المتطايرة

ذاآرة ي ال ورة ف ذه محف ام الحرب ه وستكون أي
ر اهدات عب يما المش ة والس نوات طويل لس
ة ث اآلدمي دمار والجث ور ال ائيات لص الفض

تعلة      يران المش ة والن ذه   .   المحترق ل ه آ
ذي ك المشاهد ال أثير على ذل بدأت بالت المشاهد 
ى تى وصل ال ه ح ي عروق ي ف دماء تغل دأت ال ب
زو ن الغ ا م داد لتحريره ى بغ ذهاب ال ة بال قناع

ي    داد, األنجلوأمريك ى بغ دفقون عل دأو يت وب
ن اومين أومقاتلي باب آمق ن الش ات م مجموع
ى ومعظمهم ممن جاهد في أفغانستان وعادوا ال
بلدانهم بإعتبار أنهم مجاهدين ساهموا في حرب
د وهي التحرير وأطلق على آل منهم لقب مجاه
بدًال من إستقبالهم ك الوقت و لغة اإلعالم في ذل

بدأ التضييق عليهم, إستقبال األبطال وإحتوائهم        
زة ت أجه ة وآان ة عربي ن دول ثر م ي أآ ف
م ة تتهمه دول العربي ض ال تخبارات بع إس
ب قط لق ف أي س ال عن ي أعم ارآة ف بالمش
المجاهد عنهم وأصبح لقب إرهابي هو السائد ،
زو ة والغ ة العراقي وما أن الحت في األفق األزم
ل دأت قواف راق ب ى الع ي عل األنجلوأمريك
ة راق قادم لى الع ومجموعات من هؤالء تتجه ا
ا ه آم د وأهل ذا البل ن ه دفاع ع ان لل ل مك ن آ م
ى أفغانستان                 زو السوفيتي عل .حاولوا زمن الغ
ات دوم مجموع باب ق م أس د أه ن تحدي ويمك

ة, الشباب إلى العراق     ة العراقي لمساندة المقاوم
تي غزت ة ال لصد هجمات القوات األنجلوأمريكي
راق             ,العراق وأدت الى سقوط بغداد وإحتالل الع
ي دث ف ذي ح يناريو ال س الس يتكرر نف وس
ي ل ف راق للعم ى الع أفغانستان سيأتي هؤالء ال
ي راق وف ار الع ال إعم اثي أو مج ال اإلغ المج
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اإلستطالع
ما هو تقيمك .. في ضوء قرارات قمة تونس 

 لالداء العربي
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  106: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

 

اق م اإللتح ن ث راق وم ي الع ن ف اطق الالجئي من
 بمعسكرات التدريب التابعة للمقاومين العراقيين     

م ة   ومعظ دأو رحل رب ب اتلون الع ؤالء المق ه
م       الهرب من بلدانهم      رارا من دوله ا  ف ا خوف إم

 .من االعتقال أو لمالحقتهم بتهم موجهة إليهم 
ولقد شجعت الحرب على العراق مجموعات من

ه     ي للتوج باب العرب تراك  الش راق لإلش ى الع إل
يما أن راق والس ي الع دائرة ف رب ال ي الح ف
تمر ا الزال القصف مس ي وإنم م تنته رب ل الح
ز ف مراآ ة قص رى بحج دن والق ى الم عل
ن ة م لحة والمدعوم ة المس ة العراقي المقاوم
ان ل مك ن آ ادمين م دين الق ات المجاه جماع
ا روج له دأت ت والسيما جماعة الزرقاوي التي ب

اك دوًال, اإلستخبارات األمريكية       وال نشك أن هن
م ا تدع ت أمريك ا آان ات آم ذه الجماع دعم ه ت
المجاهدين ضد اإلتحاد السوفيتي في أفغانستان
ن وار الفيتناميي وآما آانت أيضا روسيا تدعم الث
ي دي أزل راع أب ذا ص ي فه زو األمريك د الغ ض

ام    ة إلنتق رب فرص ذه الح تكون ه وى   وس الق
ن دي المقاتلي ض بأي ها البع ن بعض ة م العالمي

 .   العرب

ر ع الم ش الواق ي يعي ارع العرب ازال الش وم
رور د م داد وبع واألليم الذي حدث بعد سقوط بغ
دث ذا الح ى ه ام عل ام ونصف الع ن ع ثر م أآ

ؤلم اد  الم ي الج مي العرب رك الرس ر التح م ن ل
ي ع األمن اذ الوض ة إلنق ادرات عملي ام بمب للقي
ن المتدهور في العراق ألسباب سياسية أقوى م
ة ى حرآ ة باإلضافة ال دول العربي درة بعض ال ق
ا ة مم ة العربي ة داخل الجامع امات العربي اإلنقس
ن أدى بالجماعات الشبابية التوجه الى العراق م
ة ة من أي جه خالل قرارات فردية غير مدعوم

ى  عربية توريط حت متخذين مايسمى بسياسة ال
ى راق ال ى الع تتسع دائرة الحرب المفروضة عل
دات يما التهدي اورة والس ة مج دول عربي
د رف ض ي المتط ن األمريك ن اليمي تمرة م المس
رة ة الم إيران وسوريا ويجب أن نعترف بالحقيق
ة وة الكافي ك الق ة التمتل دول العربي ي أن ال وه
للدفاع عن نفسها او حدود أراضيها عوضًا عن
وبة ير محس ورة غ امرات مته ي مغ دخول ف ال

الح       ير ص لفًا لغ ا س ة نتائجه رب   ومعروف الع
ة عوضًا دة عربي والنجد في األفق أي بوادر وح
الت كل تكت ى ش و عل المية ول دة إس ن وح ع
عاني من التفكك دول الزالت ت هذه ال إقتصادية ف

ة      ومن األسباب   , واألزمات اإلقتصادية الخانق
وة م ق ود رغ ذا الجم ة وراء ه ية الكامن الرئيس
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 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

خليل الزبن/ الشهيد 

 
 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 
 ] تقارير ومتابعات[ 

 

من بندقية الثائر وحتى غصن: ياسر عرفات·
الزيتون

أتمنى وجود·

المكتب اإلعالمي لحرآة التحرير الوطني ·
الفلسطيني يستضيف أمين سر حرآة فتح 

واللواء ص

مسعفون تحت الخطر·

تهديدات الصحفيين·

مستغلة االنشغال األمريكي باالنتخابات ·
واألوضاع المتفجرة في العراق

مهنة أطفالنا .... البيع على مفترقات الطرق·
!خالل عطلة الصيف 

... بين آراس موسيقية ووهم اإلصالح·
إسرائيل تشن حربًا تحريضية على السلطة 

الفلسطينية

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة ·
التحرير الفلسطينية

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أسامة العالول ·

رى و ي ي وه مير العرب ز الض ذي ه زال ال الزل
بالصوت والصورة سقوط إحدى قالع الحضارة
وق المضروب و الط ة، ه ة مهين ة بطريق العربي

عبية      ات الش ى الحرآ ات  عل رف الحكوم ن ط م
العربية التي تحاول المحافظة على أعلى درجات
ضبط النفس ولو بالضغط على الشعوب ألن ذلك
عوبًا ع ش يطال الجمي ه س ع فإن دمار إن توس ال
ى ت تتبن ة الزال عوب العربي ات والش وحكوم
داف ت أه ي تبن دافها إن ه ارًا أله ة مس العاطف
ية درك حساس ة ت ات العربي ًال والحكوم أص
اذ ام إزاء إتخ العجز الت ترف ب ن تع ف ولك الموق
ي دة الت م المتح وات األم بر قن و ع راء ول أي إج

ه         دة  اصبحت بال شك في يد الدول العظمى الوحي
ي زمن الت ة من ال ذه الحقب في هذا العالم وفي ه
زمن الصمت د ب ا بع ون فيم ميها المؤرخ د يس ق
ي العربي الرهيب أو زمن العجز والضعف العرب
ن اني م ة تع دول العربي ات ال بحت حكوم وأص

ة     ة األمريكي ا   المطرق وق جغرافي ة ف المرفوع
ة ات اإلرهابي ن سندان العملي ي وبي الجسد العرب
بل ناك  ا وه التي تحدث في الدول العربية من هن
مما يزيد األمور تعقيدًا هو حالة الضجر الشعبي
بسبب الفقر والبطالة واإلنحالل من خالل بعض
د بدرجة ثر وتتزاي دأت تك تي ب وسائل اإلعالم ال
األخالق ق ب ا يتعل ا فيم ة عليه بحت الرقاب أص
م عبي رغ وف ش اك خ ن الزال هن تحيًال ولك مس
واطن العربي فهي ذي يعيشه الم حالة التمرد ال
ير هلة التفس ا س دوا متناقضة ولكنه د تب ة ق حال
من خالل وسائل اإلعالم ى األخالق  فالتمرد عل
غير المراقب أو الموجه ولكن الخوف من عصا
رأي الحكومات ضد أي حاالت تعبير عن حرية ال
ى دوات أوحت اهرات او بن واء بمظ ر س والفك
و ذا ه ية وه ة سياس رامج إعالمي ي ب اءات ف بلق

اذا   . سر الذهول   ول لم  ويجب أن نخلص الى الق
النستفيد من دروس الماضي ؟ حتى اليتكرر في
ن اتاله م تان وم ي أفغانس ا حدث ف تقبل فم المس

ودة راط  ع دم إنخ دانهم وع ى بل دين ال المجاه
ل أدى ة بشكل آام اة اإلجتماعي بعضهم في الحي
دول ض ال ي بع ة ف االت األمني دهور الح ى ت ال
م د إذا ل ل تأآي ا سوف يحدث بك و م ة وه العربي
ل برامج تأهي ية من اآلن  تتبنى الحكومات العرب
وات حاب الق د إنس راق عن ن الع دين م العائ
وات دخول بق ير في ال ا وعدم التفك األجنبية منه
د ى إنتشار عربي جدي عربية مشترآة تتحول ال
ة في العراق األمر الذي ينذر بحرب أهلية عراقي
ي ا حدث ف د آم عربية وتشتعل المنطقة من جدي
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بريد الصباح اإللكتروني
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ًال   ان مث ا.لبن تي نتحدث عنه ل ال رامج التأهي وب
واء هؤالء ع الجهود إلحت بحاجة الى تظافر جمي
ان اة األفغ رر مأس ن أن تتك ًا م اتلين خوف المق
ى اآلن ة ال ا باقي ت آثاره تي الزال رب ال الع

   .وتتحول الى مأساة المقاتلون العرب 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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 خيار التسجيل
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إشتراك جديد

بريد نصي

أرســـــل

األقسام

.... وصية : *مصطفى الغريب 
  نستقرأها من تاريخ عرفات

نستقرأها من تاريخ .... وصية 
 عرفات

 الرياض –مصطفى الغريب 

ز و مرآ ات ه ر عرف رئيس ياس م أّن ال ل يعل الك
ن       د م ذا القائ لطة ه ادة والس ة   القي اء قبيل أبن

ا        ار  "العّمــــارّية ، التي انتسب إليه و عّمـــــ "أب
ي        مه الحقيق اريخ اس رك للت دما ت د.. عن محم

 عبد الرؤوف داوود عرفات القدوة ، ياسر 

 
 

ن  ا م ا وجبروته ل قوته ا بك ن أمريك م تتمك ول
ا ن ربيبته م تتمك ه ول رعية عن ذه الش زع ه ن
م و الرق ة فه يء نفس ل الش ن فع رائيل م إس
ول ة ح ية الدولي ة السياس ي المعادل عب ف الص

ذا الرئيس, قضية الشرق األوسط     م أن ه ورغ
ادة منتخب ديموقراطيًا إال أنه يملك السلطة والقي
ازع ال من وجميع أوراق اللعبة الفلسطينية فهو ب

هو, صانع التاريخ الفلسطيني الحديث        وسيبقى 
د ك بع القائد الرمز في حياته وسيكتب التاريخ ذل
رر ن يتك ات ل ه عرف ع ب ان يتمت ا آ ه وم وفات
ي ل ف ى األق طينيين عل ادة الفلس اء والق للزعم

لى            ك إ ود ذل ة  عصرنا هذا ويع شخصيته القيادي
التي أقنعت الفلسطينيين بأنه رغم األخطاء التي

ة           ه الطويل ترة قيادت اء ف لت أثن ا   حص إال أنه
أخطاء أملتها ظروف السياسة الدولية التي حاك
ه خصوم ال شك ل ير فهو ب مؤامراتها ضده الكث
و ا فه ن خارجه ه أو م ل بيئت ن داخ واء م س
المحارب القديم وعلى عدة جبهات ويكفينا الحقد
و داؤه فه ن آلخر أع ن حي ه م ذي يبدي دفين ال ال
تخدمها ادة إس وذ والقي لطة والنف ع بالس يتمت

ة     اءة عالي ال عن الفساد وسوء, بكف ا يق ومهم
ات  السلطة     اإلدارة في بعض هياآل     إال أن عرف

ن      ه م ا يملك ة  بم ى المعرف ة عل ة المبني التجرب
ي راع العرب باب الص ية ألس ة والسياس التاريخي
ذآاء لطاته ب تخدم س ه إس دت أن رائيلي أآ اإلس
ث ن البح رب أو زم ن الح ي زم واء ف اء س وده
و ًال ه ات فع ص عرف ان ينق الم وماآ ن الس ع
ائله ل فص ه بك طيني حول عب الفلس اف الش إلتف
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

إننا في اسرة جريدة الصباح نستنكر
ة الضالة صباح ما قامت به تلك الفئ

ق    س المواف وم الخمي /5/8الي
لم2004 ض القناب اء بع  ، بإلق
ة  ر  –اليدوي ي –دون ان تنفج ف

ي ى ف دة الرئيس ر الجري ة مق باح
رت و انفج ا ل ر ، وفيم ارع النص ش
اة تودي بحي ا س ل فإنه ك القناب تل
ة ي خدم ارهم ف وا أعم اء قض ابري
رة ة الح واطن والكلم وطن والم ال

 )التفاصيل(

م عبنا ه ل أسف ش ن بك ية ولك كاله السياس وأش
ذا  آالصقور تجدهم فرادى وآأنهم آلهم قادة         وه

ا وا لم دوا وإجتمع و توح عف ول ر الض و س ه
ب تي تلع ر ال و الوت ذا ه ذلهم وه ن خ ضرهم م

من  عليه إسرائيل منذ زمن طويل ويكفينا فخراً          
ه أسس       زعيم أن تزع  هذا ال ر وإن ة التحري منظم

ة ل الدولي ع المحاف ي جمي ل ف تراف الكام اإلع
عربية آانت ام إسالمية ام دولية رغم التجاذبات
خ بر تاري ة ع احة الدولي ى الس ية عل السياس
القضية وهذا يزيدنا قناعة بإن بقاء عرفات على
ة رص هزيم ن ف يزيد م ادة س رم والقي رأس اله
لطانه وة س م ق ه ورغ م إمكانيات ارون رغ ش
ذا الشعب تي تناصرة ضد ه ة العظمى ال والدول
لطاته ن س طيني م زعيم الفلس د ال زل لتجري األع

ذا. وصالحياته   ن ه امخًا  ولك ي ش المناضل بق
ة ت أم خارجي ة آان رات داخلي ل المؤام د آ ض
اء يصنعون ول أن الزعم ى الق ذا نخلص ال وبه
نعون م يص ذلك ه م وب هم وألمته د ألنفس المج
ا رون وم م المؤث تاريخ فه التاريخ واليصنعهم ال
ا نعوا وم ا ماص اهد فيه رآة نش اريخ إال م الت

اريخ   يكتبه الت وال  س ع األق ام لجمي هو وصف ت
ؤالء نعوها ه تي ص داث ال ال واألح واألعم
ا مات يترآوه اهي إال بص ادة وم اء والق الزعم
ذه رق له اريخ المش فحات الت ي ص ورة ف محف

تي   ة ال ية العادل ا  القض حابها يوم ر أص سينتص
 ! ما 

ة  ه  فالقضايا العادل ذا مايدرآ ًا ستنتصر وه حتم
م أن من شارون قبل غيره ومن الصعب أن نفه
يحوز على جوائز السالم آيف يوصم بالعقبة في

وهو الذي قدم التنازالت من أجل  طريق السالم  
د أن, هذا السالم    و للقائ ا يحل سالم الشجعان آم

فه  ك   يص م ذل الم ورغ انع الس و ص فه
ر ن الطرف اآلخ وا رابي ود قتل ددون اليه فالمتش
ان في عملية السالم من الجانب اإلسرائيلي وآ
ة ي عملي ريكي ف ه ش ول عن د الق وا للقائ يحل

 .السالم 
و ارون ه اب ش ي اإلره ب أن راع ن الغري وم
ره ادرة مق ات بمغ الذي يقرر لصانع السالم عرف
ارج الج خ ي الع ي رام اهللا لتلق ر ف المحاص

اء. الوطن  ه أبن ل مايقول ولكن إنظروا في المقاب
ل شبر من فلسطين إحتفاء بصانع السالم من آ
د ا القائ ا نودعك أيه تي رفعت راياته فلسطين ال
ًا رَّ عين رابط ولتق يِّ الم فلتهنأ بشعبَك العظيم الوف

كَ      جَد مع يدخل المس ن س دك     بم ن بع ه  أو م إن
وه أول ا دخل جد آم دخلوا المس ق ولي د الح وع
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 لالداء العربي
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nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

 

ازال د م ذا الوع يرا ه اعلو تتب بروا م رة وليت م
بيل اهللا         ي س د ف زاُل تجاه ة ال ت ا لفئ اء  قائم أبن

م يكتب له ابرين س دين الص ارين المجاه الجب
هادة         نيين النصر أو الش دى الحس ى, إح م عل ه

ن ة الدي الء آلم دين الع دِس مجاه ِق للق الطري
الماليينْ       طين ب ي فلس دخلوا ف اك  ولي ى خط عل

 .  رجال من المؤمنيَن
ة دون الكوفي رة ب لقد بكيت حين شاهدتك ألول م

أو البزة العسكرية, المرقطة والنظارات سوداء        
هذه الكوفية رمز هذا الشعب من زمن, الكاآية 

ة   دة العمري ورة   العه د الث ن قائ ى زم ال
   .الفلسطينية 

عزم دت ال أيها القائد ماذا قالوا عنك ؟ فعندما عق
ا ون، وعندم ك مجن الوا عن ثورة ق على تفجير ال

جنوك       ورة س ى الث يطرة عل ت الس ا  قاوم ، ولم
وك  ورة إتهم ود الث تد ع رب   اش التوريط للع ب

عندما إنطلقت رصاصتها مدوية بقرار فلسطيني
التفريط بالقضية ووحدة حتى أتهموك ب مستقل 

ة  إخترت  االمة ، لماذا ؟ ألنك      التوقيت لالنطالق
ود           ي المفق يق العرب ن التنس دا ع ت  .بعي وبقي

ا ريح أو آم زه ال الطود ال ته امخ آ د الش الوحي
ح           ايهزك ري ل م ول ياجب ك أن تق وا ل ،. يحل

عداء وا الص ورة وتنفس دير الث وك بتص واتهم
ان         ن عم ت م دما خرج ا عن دة منه رات عدي  م
ي الصحراء ك ف دما سقطت طائرت يروت وعن وب
   .الليبية وأمثال تلك األحداث لدينا منها الكثير ؟

آان بطال في الحرب شجاعًا مقدامًا وبطًال عندما
دف دد ه الم وح ق الس ي طري وا ف رر أن يخط ق
من اهللا أن تتحول اإلستقالل بالمفاوضات ونأمل 
ذه ة وتبقى القدس عاصمة له لى دول المنظمة ا

 . الدولة ليعود إليها الالجئين 

ورغم مرور الثورة بعدة أطوار وأشكال ومراحل
ا دل حسب الظروف السياسية ولكنه ير وتتب تتغ

م تتوقف  لم للضغوطات, تتواصل ول م يستس فل
رض ا ع ل م رفض آ م ي ه ل ا، لكن ة نهائي الدولي

ه ن  , علي ها لك طين نفس ن فلس ثر م تهر أآ اش
ون          اس يقول ان الن ث آ لها، حي ات"بفض عرف

ات       لي في" فلسطين وفلسطين عرف د  ذا تأآ وه
ن دول د م ا العدي دما زرن بة عن ن مناس ثر م أآ

الم  ن   الع ول م ت أق ت آن ن أن ن أي ألون م يس
قد ساهم بنفسه ات ، ل فلسطين فيقولون آه عرف
ومعه رفاق دربه في تكريس تلك الصورة عربيا

ا م. ودولي ة بإس ية مرتبط ب أن القض ال عج ف
انه بطل يصنع األحداث وال يتوانى عن, عرفات 

رب ة الح اض مجازف اطرة وخ دام أو المخ اإلق
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الرئيس عرفات يطالب بورشة إصالح ·
للسلطة وينادي بتعزيز سيادة القانون

 -الرئيس في آلمة أمام المؤتمر اإلسالمي·
:المسيحي في فلسطين

!الجالية الفلسطينية في ألمانيا إلى أين ·

الشعب الفلسطيني : الرئيس عرفات ·
يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق

حق الالجئين في : الرئيس في ذآرى النكبة ·
العودة إلى وطنهم حق مقدس تحميه وتؤآده 

الش

الرئيس يؤآد خالل آلمته بمناسبة عيد العمال·

الرئيس في آلمة الى أآثر من مئة وخمسين ·
ألفًا شارآوا في مهرجان البيعة والوفاء في غ

السلطة الفلسطينية : الرئيس ياسر عرفات ·
قوة مسؤولة وهي في خدمة الشعب 

الفلسطيني

الرئيس في آلمة له أمام المجلس الثوري ·
حرآة فتح تتمسك بخيار السالم : لحرآة فتح

العا

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

وية ة التس اض مجازف ورة، وخ إعالن الث ب
الم       ار الس ي مس دخول ف ن, بال لم م م يس ول

ان. منتقديه الذين يتهمون ويشككون       رغم أنه آ
ة في معرآ زًا  ان رم رمزًا في معرآة الكرامة وآ
تزاع ي إن زًا ف ان رم يروت وآ ي ب مود ف الص
م ي األم زًا ف ان رم تقل وآ ني المس رار الوط الق
ن وا غص ائًال التجعل ذر ق دما ح دة عن المتح

ات.الزيتون يسقط من يدي      والنستطيع حصر مئ
صنعها تي  المبادرات والنجاحات واالنتصارات ال

م      د العظي ذا القائ ى  ه اوزه حت ن تج ذي اليمك ال
اه ، ويواصل مسيرة ذي خطـ وار ال يـُكّمل المشـ

اره       ة أظف ذ نعوم ا من تي بدأهــ ذر  نضاله ال ، ون
اته     ا حيـــ ن له ه ، وارته ا نفس ترة. له ذ ف ومن

اد ات ؟ وع د عرف اذا بع يرون م ائل آث دة تس بعي
ر د إث ن جدي طح م ى الس و عل ؤال يطف ذا الس ه
ى فرنسا وليس ره للعالج إل ى إث ل عل مرض نق

ل آاتب أو  غريبًا ذا السؤال آ ى ه أن يجيب عل
ا       ًا لم ئه  صحفي أوسياسي وفق ية أهوا ه عل تملي

ب ه فالكات ه أو تنبؤات ه أو أهداف وطموحات
والسياسي والصحفي اإلسرائيلي سيتصور ماهو
ات ل عرف ل أن رحي ه ويتخي ب ألهوائ مناس
ون م يرغب طينيًا ألنه دامًا فلس يكون ص س
ذا ن ه د م طح ابع ن ش م م ذا ومنه ون ه ويؤمل
رب اطق ح ي المن تبدأ ف ات س د عرف القول بع ب

ار, أهلية تعزز البنية التحتية لإلرهاب       وربما تنه
أجهزة السلطة الفلسطينية ويتطلب األمر تدخال

 " .دوليا 

ر دلوهم ايضًا عب أما بعض الكتاب العرب أدلوا ب
الوا      ا ق م حينم ن" تخيالته تئول م ور س أن األم

واء طينية س ات الفلس ى المؤسس ات إل د عرف بع
ة     ريعية أو التنفيذي ل" , التش يء جمي ذا ش وه

الوا         تطردوا وق دما إس ن عن ة" ولك فاللجن
ت طينية آان ر الفلس ة التحري ة لمنظم التنفيذي
ال ال روح، بيت ب والزالت لجنة صورية، جسد ب

اهد زور،           اج، ش ن زج ة م دران، غرف د  "ج فق
م           ة عنه ب الثق دتهم بحج اء جل وا أبن ن  ظلم م

طينية ات الفلس ور المؤسس ارات تص الل عب خ
ر ورة غي ة بص ريعية او التنفيذي واء التش س

 . حقيقية 

ا م لم ي تحليالته ون ف ذين ينطلق م ال يرون ه آث
ذه النظرة السوداوية ات من ه سيكون بعد عرف

تائج عكسية                      ى ن ية إل ولكن. التي تفضي بالنها
ات هناك فئة أآثر منهم من يعتقد أن ما بعد عرف
ي دوء الداخل تقرار واله د االس و عه يكون ه س

طيني  اع, الفلس د اإلجم فوه بعه م وص تى أنه ح
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 غزة  -فلسطين 
 هاتف

2829633 
 فاآس 

2829634 

طيني   ذي, الفلس د ال ون العه د يك ه ق نى ان بمع
ادة      ة, الموحدة   سيظهر للوجود القي أو المرجعي

ادت الوطنية للسلطة التي تحدث عنها الجميع ون
بها آافة الفصائل الفلسطينية خالل حوارات عدة

وآأنما يؤآدون من غير قصد. جرت فيما بينها    
ة بيل الدول ي س ة ف ازال عقب و م ات ه ان عرف

 . الفلسطينية 

د اك تج ا وهن ن هن ريحات م مع تص دما تس وعن
التناقض يلف آثير من االمور فعند سفر الرئيس

ر  للعالج قال مساعدوه إنهم يسيرون األمور            عب
راغ المؤسسات الدستورية والشرعية واليوجد ف
ل ي المقاب رئيس وف فر ال راء س ن ج ي م سياس
فره ول إن س رى تق ريحات أخ اك تص هن
ا من المفاجيء أحدث نشوء فراغ قيادي ال بد لن

وئه     تراف بنش راع   االع ن اإلس د م ث الب حي
د ادة ترتيب أوضاعنا بشكل افضل ، وتوحي بإع
ا ، تي تنتظرن ورات ال ة التط فوفنا ، لمواجه ص

ة -والتي يأتي في مقدمتها          خطة شارون األحادي
ن ة م ور القاتم ون الص دأوا يتخيل ب ، وب الجان
دون ان أنهم يري ري وآ اب القس ذا الغي راء ه ج

رزق           هذا. يرثوا الرجل وهو الزال حي ي م ب وه
ل دائهم قب ن أع ن أعي قطون م قاط يس اإلس

دقائهم   ن. اص ا ل م انن ذا نعل ا ه ن بمقالن ونح
ول كن أستطيع الق طرف والذاك ول نرضي هذا ال
ام رك بقي ات أن تصدر أوام ك ياعرف وب من مطل
ن ور لحي ريف األم ى تص اء يتول س حكم مجل
ن ترآًا بي مًا مش ل قاس ة وأن تعم اح الرؤي إتض

ولو على  جميع المنظمات والفصائل الفلسطينية     
ذي راغ ال ىء الف ة لمل شكل وصية وأن تضع آلي

تقبالً    دث مس د يح ات   ق ة المؤسس ني دول لتب
م تي ل ات ال ائل والمنظم ة الفص انون الدول والق

   .تتجاوز الخالفات وتصفية الحسابات 

 
 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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ك   أناد

عــائـــدون إلــى آــل فـــلــــســــطــــيــــنــنـــا 

 البحث في الموقع الصفحة الرئيسية    
النشر في      

  الموقع
        English  راسلنا      وصالت     

  

الجمهورية 

 الفلسطينية 

نبذة عن جغرافية  -
فلسطين

الشعب  -
الفلسطيني

أسرى الحرية -

المجازر الصهيونية  -
النازية

لنصحح تاريخ  -
فلسطين القديم

جدول زمني  -
تاريخي

صور من فلسطين -

الميثاق الوطني  -
الفلسطيني

التراث الشعبي  -
 الفلسطيني
  

المقاالت 

 السياسية 

.

 األدب السياسي

 روايات وقصص -
 خواطر وأشعار -
مقاالت عامة -

دليل آّتاب  -
 فلسطين 

  

 الفن

أغاٍن وطنية -

لوحات فلسطينية -

  

منــذ ) إســرائيل (جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياســة الــتي دأبـت عليهـا المسـماة                          

مــن خـالل سـبابتها       ) إسرائيل(قيامها ومع أحداث هيلتون طابا ورأس شيطان قامت المسماة                 

وماآــان هـذا التهديـد        ). اإلسـرائيليين  (تلوح بالوعيد والتهديد لمن استهدف عددًا من الســياح             

, مزروعـة أصــًال فـي يــد الهيمنــة األمريكيــة        ) اإلسـرائيلية  (ليكون له صدى لوال أن تلك السبابة         

األمر الذي جعلت منها بعبعًا يخيف آثيرًا من زعماء العالم نظرًا لفاعلية اللوبي الصهيوني في                         

أي مــن   فلــن يمــر , هــي الــدوالر األمريكــي    )  إســرائيل  (وإذا آانــت المســماة  . البيــت األبيــض

المرشحين للرئاسة األمريكية إال عبر بوابة هــذا الــدوالر بوجهيـه المؤيـد الكامــل لمـا يسـمى                                

فالحمالت االنتخابية التي تعتبر أهم تجارة لليهود في أمريكــا بحاجــة إلــى تمويــل                  ). إسرائيل(

بماليين الدوالرات من االســتثمارات اليهوديـة فـي جميـع المجــاالت ومنهـا سلسـلة الفنـادق                              

والعمليات اإلرهابية التي وقعت فـي فنــدق هيلتـون              , العالمية التي يملكها اليهود حول العالم         

طابا بسيناء في مصر قد تفسر لنا أنه ال بد أن تكون هنـاك جهـة وراء هــذا العمــل، وطالمــا أن                           

بــدأ يتحــرك لمعرفـة هــذا العــدو        ) اإلسرائيلي(فإن الموساد   ) اإلسرائيليين(معظم الضحايا من      

الذي بدأ يضرب مفاصل االقتصاد العالمي وأزهق أرواحـًا مــن شــعب اهللا المختــار، وعليــه فــإن                         

األوامر صدرت لهذا الموساد باستهداف جميع من هم وراء هذه التفجيرات فـي أي مكــان مــن            

لتــبرر أي عمــل تــود أن تقــوم بــه     )  إســرائيل  (العــالم، وهــي ذريعــة طالمــا انتظرتهــا المســماة      

غير قادرة علــى الوصــول    ) إسرائيل(مستقبًال، فال يظن الناس في أي بلد عربي أن المسماة                   

فدور الموساد في الوطن العربي معروف منــذ زمــن طويـل وعمــالؤه منتشــرين فـي آــل                       , إليه

لذا ينبغي مراقبة ردة فعل الموساد بعد هــذه االنفجــارات وأخــذ الحيطــة والحــذر وتعلـم                        . مكان

درس العمليات اإلرهابية جيدًا، تلك التي تأتي فجأة لدرجــة يصــعب التنبـؤ بهــا، بـل قــد يكــون                       

علـى أيـة حـال إن        . التنبؤ بها أسـهل مــن محاولـة تقصــي ومعرفـة توقيـت سـاعة الصــفر لهــا                       

بتأجيل عمليات علــى حســاب عمليــات أخـرى بـل ينشــئ مجموعــات لكــل               الموساد ال يقوم 

عملية وال يقفل الملف السري لها إال بعد تحقيق الهدف، ومن هذا المنطلق ينبغي توقع قيام          

 . عمليات إرهابية جديدة وفي عدة دول

) بســيل الــدماء مقابــل دمـاء    (هذا هو الرد على األرواح التي أزهقت ولـن ينتهـي دور االنتقــام           

التعويضات المالية لرجال األعمال الذين تضـرروا مــن جــراء تدميــر                   ولكن هناك أدورًا أخرى منها      

ومنهــا أيضـًا تعويضـات ألســر الضــحايا          , ممتلكاتهم وهم شرآاء عرب ويهــود وغربيــون وغــيرهم          

: 
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آاريكاتير -

فنانو فلسطين  -
التشكيليون

السينما  -
 الفلسطينية

.

 المكتبة

. 

ــد     * ــل إنســان يول آ

ــه    ــي وطنــــ إال , فــــ

ــد      ــطيني يولـ الفلسـ

 . وطنه فيه

 ".محمد الخطيب"

ــذا     * ــي ه ــاس ف الن

ــالم يكــبرون فــي    الع

بالدهـــم، أّمـــا نحــن     

 .فتكبر بالدنا فينا

 ".رشاد أبو شاور"

علموه آيف يحــب       *

ــوطن  ــب , الــــ الحــــ

أجيال ! عندهم وراثة 

تـــــأتي، والحـــــب ال    

ــوت ــب .. يمــــ الحــــ

يغرسونه، يلدونه مع   

 . أطفالهم

 ".يوسف الصفدي"

هـــدفنا أن نعيـــش  *

فـــي الـــوطن الـــذي   

 . يعيش فينا

 ".يوسف الصفدي"

آــل النــاس لهــم    *

وطــن يعيشــون فيــه     

ــا وطــن   , إال نحــن فلن

 .يعيش فينا

قالوا عن 

 فلسطيننا

أقول فقط ألنها درجت العادة في دفع التعويضات للدماء غالية الثمن آدمائهم، أما   ! اليهود فقط

هذا في نظرهــم     -ثمنًا من الماء وهي بالطبع الدماء العربية             الرخيصة والتي ربما آانت أرخص         

فال تعويضات لهم أبدًا، ربما تكون مساعدات من جمعيات إنسانية وإسالمية وهذا لن يحدث                          -

 .أبدًا بعد تجميد أنشطتها في العالم بأسره

وقد يظن البعض أن األدوار قد انتهت إال أنها لم تنته بعد وال أظنني سأســتطيع حصــرها علــى                       

فــي هــذا المضــمار السـاخن هــو        ) إسرائيل(فإن من األدوار التي ستلعبها المسماة           , آل حال 

وللدولــة وألقــارب الضــحايا مــن اآلثــار       )  اإلســرائيلي   (مطالبــة تعويضــات لمــا يســمى الشــعب    

وهنـاك تكـاليف إضــافية أخــرى لتغطيــة اإلنفــاق علــى االســتنفار               , النفسية الــتي تعرضــوا لهـا    

واإلنزال الجوي وطـواقم اإلســعاف وشـرآات النقــل العـام الــتي تولــت نقــل الجثــث والجرحـى                           

وهناك أيضًا استحقاقات        ). إسرائيل(والسياح الذين بقوا على قيد الحياة وعادوا الى المسماة              

أخرى على المعاهدات الدولية وهل هي بحاجة إلى تعــديل فــي بعــض بنودهـا أم ال؟ وهنــاك              

أيضًا تعويضات أخـرى لإلجــراءات الجديــدة الـتي ســوف تتخـذ لمنــع وقــوع مثـل تلــك العمليــات                         

مستقبًال فهي بحاجة إلى تكاليف تمويل وتوظيف آوادر وابتكـار العديــد مـن الوســائل لحمايــة                            

ولم ننته بعد؛ فهناك استحقاقات سياسية وتكاليف إضافية أخـرى                  ! من األخطار  ) الشعب(ذاك  

ولنفترض جدًال أن تنظيمات بمساعدة بــدو ســيناء قامــت بهــذا العمـل مدفوعــة مـن جماعــات                    

إلـى الحــدود    48وقد عبرت الحدود من فلسطين المحتلة عام       , متشددة يهودية أو غير يهودية  

فــال بـد إذًا مــن إقامــة جــدار عــازل          , المصرية وهي منطقة مشهورة بالتهريب منذ قديم الزمان        

في تلك المنطقة أو وسائل حماية مبتكرة لمنع تسلل أي جماعات سواء من سيناء مصر إلى          

وال بد من تسيير دوريات مشـترآة وعقــد            . أو من صحراء النقب إلى مصر        , )إسرائيل(المسماة 

 .. لقاءات واجتماعات

ومن الجدير ذآره هنا أن االستخبارت في آال البلدين يستعملون بــدو هــذه المنـاطق آعمـالء                         

ولهــذا ألقـت الســلطات المصـرية علــى بعضـهم للتحقيــق                , لهم بل معظمهم عمالء مزدوجون       

فستتولى التحقيــق معهــم علــى خلفيـة        ) إسرائيل(أما المسماة      , معهم على خلفية الحادث     

فلنتوقـع آـل شـيء مــن هـذا          .. بال عقاب أو انتقام    ) اإلسرائيليين(لن تمر جريمة ضحاياها من     

ويأتي ذلك تزامنًا مع أآثر من         . الكيان المحتل والغاصب لبالد المسلمين والعرب في فلسطين                

) إســرائيلية (قضية رفعت من قبل اليهود على الحكومة المصرية فـي محــاآم أمريكيـة و                 3500

تصل تقديراتها إلــى     , م1952يوليو  23ومصرية حيث يدعون أن لهم أمالآًا أممت في عهد ثورة            

مــع العلــم أن اتفاقيــة آامــب ديفيــد بيــن مصــر والمســماة  . أآــثر مــن خمســة مليــارات دوالر  

ولـم تمنـع      , توصي بإقامة لجنة مشترآة لتسوية النزاعات القضـائية بيــن الجــانبين                   ) إسرائيل(

خشــية أن تتيــح للفلســطينيين رفــع     ) اإلســرائيلية  (إال الحكومــة   اليهــود بالمطالبــة بــأمالآهم    

 .السترداد أمالآهم المصادرة) إسرائيل(دعاوى ضد المسماة 

وينبغي أيضًا أن نذآر في هذا الصدد أن هنــاك يهــودًا يحملـون الجنسـية المصــرية لعبــوا أدوارًا                         

مهمــة فــي االقتصــاد المصــري الــذين هــاجر معظمهــم خــارج مصــر بعــد الثــورة وبعــد الحــروب          

ولكنهم عادوا إلــى مصـر بعــد اتفاقيــة آامـب ديفيـد            , )إسرائيل(المتعاقبة بين مصر والمسماة     

علمًا بأن جامعة الدول العربية حافظـت علــى الهويــة الفلسـطينية بقـرارات                     , ولم تذب هويتهم    

مجحفة بحقهم فال هي سمحت لهم بالهجرة والتخلــي عــن العروبــة وال هــي أقــرت منحهـم                       
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وال ... يا فلســطين    *

أغلــــى وال أحلــــى  

آلمــا حاربـت     , وأطهر

أحببتــك  ..مــن أجلــك

  .أآثر

 عبد الكريم الكرمي     "

 ".أبو سلمى -

 

جنسيات عربية تساعدهم على مواجهة القوانين الصارمة في الدول العربية بحق آــل عربـي     

 . غير مواطن

*          *          * 

 النهاية

 لألعلى

 © 2002 فلسطينيجميع الحقوق محفوظة، 
info@falastiny.net 
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