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استغالل آل سعود للدين وتمزيق االمه طائفيًا
قبــل بــدء العــدوان الســعودي علــى بالدنــا قامــت وســائل اعــالم محليــة وخارجيــة )صفــا، وصــال، 
ســهيل، يســر، رشــد، يمــن شــباب( بالتحريــض الطائفــي المكثــف علــى خلفيــة قضيــة دمــاج المفتعلــة، 
وترافــق ذلــك مــع توزيــع مطبوعــات وكتــب، وعمــل محاضــرات مســجدية وفــي المواقــع، واســتخدام 

ناشــطين سياســيين واعالمييــن فــي االصــالح والرشــاد وغيرهــم.
ومعظــم تلــك االنشــطة كانــت ممولــة مــن االســتخبارات الســعودية )وتحديــدا ممــا يســمى اللجنة 
ــة تحــت مســمى )برنامــج التواصــل مــع  ــا لجن ــي أنشــأت حينه ــاض( والت ــي الري الخاصــة باليمــن ف
علمــاء اليمــن( أوكلــت إدارتــه لضابــط المخابــرات الســعودي ذي المظاهــر المتدينــة عبــداهلل المطيــري.
قــام المطيــري ومــن معــه بــأدوار خبيثــة لخدمــة أهــداف آل ســعود فــي اليمــن، وتواصــل مــع 
العشــرات مــن العلمــاء والدعــاة والخطبــاء والدعــاة والناشــطين السياســيين واالعالمييــن فــي اليمــن، 
عارضــا الدعــم ألي أنشــطة لتشــويه المــد الفارســي المجوســي فــي اليمــن كمــا كان يســميه، 

ــن. ــة الحوثيي ــر الرافض ــي بخط ــعب اليمن ــر الش ــر وتبصي ــة وتحذي ــرورة توعي ولض
اســتغل المطيــري ضعــف اجهــزة االمــن واالســتخبارات اليمنيــة حينهــا، وانشــغالها بتهريــب اآلثــار 
والمعــادن، وحمايــة بعــض تجــار المخــدرات والخمــور والحشــيش والجنــس مقابــل أمــوال وامتيــازات، 
وتقديــم الخدمــات المشــبوهة للســفارات والــدول الغربيــة، ففتــح -المطيــري- مكتبــا غيــر معلــن فــي 
صنعــاء بالحــي السياســي عــن طريــق ممثليــن لــه، وبــدأ فــي تمويــل كثيــر مــن االنشــطة التحريضيــة 
ودفــع أيــة أمــوال يريدهــا مــن يطبــع كتابــا او ينتــج برنامجــا او يقــوم بتحريــك عــدد مــن المتحدثيــن 
فــي المســاجد للتهييــج الطائفــي والمذهبــي او انشــاء الفتــات وتجمعــات مثــل الهيئــة الوطنيــة 
لمحاربــة المــد الطائفــي الحوثــي، والحديــث المتكــرر عــن تحريــف الحوثييــن للقــرآن واســتخدامهم 
المتعــة واغــراء بنــات اليمــن بهــا وســب الصحابــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي كان يركــز عليهــا حينهــا 
فــي 2013 و 2014 بنــاء علــى توجهــات اســتخباراتية ســعودية للتحضيــر لعمليــة العــدوان وتهيئــة مقاتليــن 

متعصبيــن تحــت رايتــه.
واســتمر هــذا األمــر علــى وتيــرة عاليــة حتــى دخــول الحوثييــن لصنعــاء وفــرار أفــراد المكتــب التابــع 
لتلــك الخليــة االســتخباراتية الســعودية فــي صنعــاء، وكثيــر مــن المتورطيــن معهــم فــي انشــطتهم 

المشــبوهة مــن ناشــطبن سياســيين واعالمييــن وخطبــاء ودعــاة وغيرهــم.
ــد،  ــق أســلوب عمــل جدي ــاء اليمــن( باتخــاذ طري ــع علم ــج التواصــل م ــدأ )برنام ــي الســعودية ب ف
وهــو اســتقبال الفاريــن وترتيــب أوضاعهــم، وصــرف الرواتــب لهــم بنــاء علــى درجــات وفئــات معينــة، 
وتحريكهــم فــي نفــس اتجــاه التحريــض علــى الحــرب وســفك الدمــاء فــي الســعودية، وشــكر الملــك 

ســلمان علــى تدخلــه، وتهيئــة النفســية اليمنيــة المبغضــة والكارهــة للســعوديين لكــي تتقبلهــم.
وكان االحتفــاء بمــن يدخــل مــن العلمــاء والمشــايخ والدعــاة كبيــرا وملموســا، ويتــم جمعهــم فــي 
برامــج متعــددة، ورحــالت حــج فاخــرة مدفوعــة التكاليــف تحــت شــعار انهــم ضيــوف خــادم الحرميــن 
الشــريفين، وكلــه اســتغالل لســذاجة كثيــر منهــم وبســاطتهم وقلــة وعيهــم، وفرحهــم باالحســان مــن 

ايــة جهــة دون فهــم مغــازي ومرامــي ذلــك االحســان.
ولــم يتــرك عبــداهلل المطيــري المشــايخ والعلمــاء والدعــاة الذيــن كانــوا بعيديــن عــن برنامجــه، 
فبعضهــم دخــل للســعودية بشــكل شــخصي، ولــم يتواصــل معهــم فــي البرنامــج ولــم تكــن لــه حاجــة 
فــي مالهــم، ولكــن االســتخبارات الســعودية كانــت تجمــع ارقامهــم وتكلــف المطيــري بالتواصــل بهــم 
ــاع وتهــرب انقلــب الترغيــب  ــة امتن ــإن وجــد محاول ــا، ف واســتدعائهم، وعــرض االمــوال عليهــم ترغيب
الــى ترهيــب وتهديــد، ولــدي مجموعــة مــن االخبــار حــول هــذا األمــر، ال يناســب التفصيــل فيهــا حمايــة 

الصحابهــا.
ــن  ــن يحضــرون راضي ــن الذي ــن اليمنيي ــط مشــايخ الدي ــى توري ــري عل ــداهلل المطي ويحــرص عب
او مرغميــن لنشــاطات برنامجــه، وذلــك عــن طريــق تصويرهــم، ونشــر صورهــم فــي كتيبــات ملونــة 
زاهيــة، وفــي الصحــف ومواقــع التواصــل االجتماعــي، واخــذ تصريحــات منهــم تحريضيــة لقطــع الطريــق 
عــن اي تصالــح او تســامح بيــن اليمنييــن، وقــد بلغنــي غضــب عــدد منهــم مــن هــذا االســلوب ولكــن 

ال حيلــة لهــم كمــا يبــدو.
وبعــض االخــوة مــن العلمــاء والدعــاة والناشــطين اليمنييــن فــي الســعودية يتعامــل بتبــرم وتهــرب 
مــن البرنامــج اال للضــرورة وهــم األكثريــة، والقليــل مــن ســفه نفســه وأمســى ملكيــا أكثــر مــن الملــك، 

وصــار يدافــع عــن آل ســعود وأعمالهــم فــي اليمــن بطريقــة مبتذلــة وذليلــة وبحماســة والعيــاذ بــاهلل.
ــوا ســلفيين او اصالحييــن او  ــا العلمــاء والدعــاة والناشــطين ســواء كان ــا نكــرر الدعــوة إلخوانن إنن

صوفييــن او مســتقلين بالفــرار مــن الســعودية فــي اســرع وقــت، ســواء لليمــن او لغيرهــا.
لــن تترككــم المخابــرات الســعودية فــي حالكــم تعيشــون حيــاة طبيعية، بل ســتحاول اســتغاللكم 

وعصركــم مثلمــا يعصــر االنســان حبــة الليمــون الســتخراج كل مــا يســتفيد بــه منها.
ــد مــن الســعوديين  ــرون خبــث النظــام الســعودي ولؤمــه مــع العلمــاء والدعــاة داخــل البل ــم ت أنت
وغيرهــم، وكيــف زج بالمئــات منهــم فــي الســجون منــذ ســنوات ظلمــا وعدوانــا، فارفعــوا عــن انفســكم 
غشــاوة الســذاجة وأنــه نظــام يحــب العلمــاء والســنة ويدعمهــم ويكرمهــم، فــواهلل ان هــذا كــذب وزور، 
وانــه يســتغلكم فقــط لتدميــر بلدكــم واســتهداف المدنييــن مــن ابنــاء شــعبكم، مقابــل رواتــب تافهــة 
فــي حــدود ســبعة االف ريــال تزيــد او تنقــص )حســب الفئــة( ترمــى للواحــد بــكل مهانــة نهايــة الشــهر.
اهربــوا مــن الســعودية وال تقبلــوا االســتغالل، وتأملــوا قــول المولــى عــز وجــل )ان الذيــن توفاهــم 
المالئكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم كنتــم، قالــوا كنــا مســتضعفين فــي االرض، قالــوا الــم تكــن أرض 

اهلل واســعة فتهاجــروا فيهــا، فاولئــك مأواهــم جهنــم وســاءت مصيــرا(.
ومــن رغــب العــودة لليمــن فاألبــواب مفتوحــة والقلــوب، ســواء كان يريــد ان يناهــض العــدوان او 

يعتــزل فــي بيتــه وعملــه ببلــده فــرارا مــن اســتغالل ال ســعود.
وهذا بالغ إلخواننا هناك وإشهاد لهم وعليهم، هلل وللمؤمنين، وللتاريخ.

مجلة العصر

الفالشا أو "بيتا يسرائيل" 
كارلوس شهاب

ترامب... ومحاولة النزول عن الشجرة
عمر عبد القادر غندور

عملية دهس جنود صهاينة في القدس.. التوقيت والرسائل
حسن حردان

يصــف العاملــون فــي البيــت األبيــض ممــن لــم 
يطالهــم »التطهيــر« حتــى اآلن الرئيــس دونالــد 
ــه  ــوّر، واّن إدارت ــرق ومته ــق وأخ ــه أحم ترامــب بأن
تحاصــر حاليــًا ثلــث دول العالــم، وتفــرض حصــارات 
ــتها  ــى سياس ــرض عل ــن يعت ــة م ــة لزعزع اقتصادي
ــان«  ــة »الغاردي ــه صحيف ــا أوردت ــات م ــر التعليق وآخ
الواليــات  فــي  بريطانيــا  ســفير  لســان  علــى 
الرئيــس  وصــف  الــذي  داروش  كيــم  المتحــدة 
والمشــوّش  الكفــاءة  وعديــم  بالغبــي  ترامــب 
والفــظ  العبثيــة  والصراعــات  الفوضــى  وصاحــب 

متوقعــًا نهايــة مخزيــة لــه.
إيــران ال تنكــر اّن الحصــار األميركــي عليهــا 
أدّى إلــى انخفــاض عملتهــا وإلــى نقــص بعــض 
المــواد التــي تُســتعمل فيهــا المــواد الخــام لصناعــة 

ــور. ــض العط ــال او بع ــات األطف حفاض
القمــح  خبــز  إال  يأكلــون  ال  اإليرانييــن  لكــن 
مــا  وعندهــم  ســاخنًا،  إال  يتناولونــه  وال  الكامــل 
ــة  ــوب وفاكه ــة مــن حب يفيــض مــن المــواد الغذائي
وخضــار وحقولهــم تضــجّ باألنعــام والخيــرات وهــم 

ــر. ــن اهلل كثي ــد م ــي رغ ف

علــى  اعتراضــه  رغــم  ترامــب  الرئيــس  ولعــّل 
التدخــالت العســكرية المكلفــة أدرك مؤخــرًا أّن اإليرانييــن 

ليســوا كغيرهــم ممــن يضعــون جلــود أقفيتهــم علــى 
وجوههــم، وأّن جذورهــم ضاربــة فــي التاريــخ قبــل وجــود 
واّن  الســنين،  بــآالف  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
ــو فنــيَ نصــف األمــة. ــزة جــدًا ول ــة عزي كرامتهــم الوطني

وتهديداتــه  هوبراتــه  اّن  ترامــب  شــعر  ولمــا 
وعنترياتــه وبوارجــه وطائراتــه باتــت شــيكات مــن 

غيــر رصيــد، عــرف اإليرانيــون كيــف يطرحــون فــي 
ــب  ــادة نســب تخصي ــت المناســب مســألة زي الوق

ورأى  الظالــم،  الحصــار  مواجهــة  فــي  اليورانيــوم 
العســكري  الوجــود  تخشــى  ال  إيــران  أّن  كيــف 
األميركــي فــي الخليــج الفارســي وأســقطت الطائــرة 
األميركيــة دون تــردّد ال بــل أكــدت جهوزيتهــا ألكثــر 
مــن ذلــك. فوسّــع ترامــب عقوباتــه لتكــون أقســى 
العقوبــات التــي تفــرض علــى دولــة فــي العالــم، 

لكنــه هــذه المــرة وجــه تهديــدًا عنيفــًا إليــران عندمــا 
ولكــن  إيــران  مــع  الحــرب  نريــد  قــال »نحــن ال 
مســلح«،  نــزاع  نشــب  إذا  للتدميــر  ســتتعرّض 
وحــذر ترامــب إيــران مــرة أخــرى مــن المضــيّ 
قدُمــا فــي برنامجهــا النــووي، وقــال للصحافييــن 
ــران  ــى نيوجرســي: إي ــرة ال ــل ان يســتقّل الطائ قب
لــن  لكنــي  واحــد،  لســبب  اليورانيــوم  تخصّــب 

ــداً. ــس جي ــه لي ــبب ولكن ــذا الس ــم به أخبرك
مــن  بومبينــو محــذرًا  وزيــر خارجيتــه  وقــال 
ــى  ــوم الــى 3.67 وصــواًل ال ــادة تخصيــب اليوراني زي

20 لصناعــة ســالح نــووي.
مثــل هــذا الــكالم يــدّل علــى اّن ترامب اســتنفذ 
وإدارتــه كّل وســائل الضغــط والحصــار، ومــا تهديــده 
لــن  التدميــر  أّن  يعلــم  ألنــه  فقاقيــع صابــون  إال 
ــي  ــود األميرك ــل كّل الوج ــا ب ــران وحده ــب إي يصي
فــي »الشــرق األوســط«، فطــرح مســألة القنبلــة 
النوويــة اإليرانيــة المزعومــة كمدخــل للنــزول عــن 
الشــجرة مــن دون ان تنجــح إيــران فــي امتــالك 
قنبلــة نوويــة تتعــارض مــع عقيدتهــا الدينيــة، وهــو 
مــا يســتلزم وضــع ســلم نــزول ترامــب الــى األرض.

مقــاوم  نفذهــا،  التــي  الجديــدة  العمليــة  ان 
المحتلــة،  القــدس  فــي  األحــد  اول  فلســطيني، 
بدهــس مجموعــة مــن جنــود االحتــالل، بســيارته، 
لحظــة نزولهــم مــن حافلتهــم العســكرية، وأدت 
إلــى إصابــة أربعــة جنــود بينهــم ضابــط، تشــكل 
اســتمرارًا لعمليــات شــبان االنتفاضــة الفلســطينية 
للظــروف  نظــرًا  متقطــع،  نحــو  علــى  المتواصلــة 
العربــي  الشــعب  تواجــه  التــي  الموضوعيــة 
فــي  والمتمثلــة  االحتــالل  تحــت  الفلســطيني 
وإقامــة  الفلســطينية،  المناطــق  أوصــال  تقطيــع 
جــدار الفصــل العنصــري، وانتشــار مئــات الحواجــز 
العســكرية الصهيونيــة.. الــخ وهــذا يؤكــد مجــددًا 
فشــل كل اإلجــراءات األمنيــة الصهيونيــة المتخــذة 
والمتجــددة فــي أعقــاب كل عمليــة فدائيــة، فــي 
علــى  القــدرة  لعــدم  العمليــات  هــذه  مثــل  وقــف 
مــا  أن  غيــر  عنهــا..  مســبقة  معلومــات  امتــالك 
ــي  ــا تأت ــب كونه ــى جان ــدة إل ــة الجدي ــز العملي يمي
االحتــالل  ضــد  الشــعبية  المقاومــة  ســياق  فــي 
ومســتوطنيه، التوقيــت، واختيــار المــكان، والرســائل 
ــي  ــذات الت ــي هــذا الظــرف بال ــا ف ــث به ــي تبع الت
فلســطين مخططــًا خطيــرًا  قضيــة  فيهــا  تواجــه 

تصفيتهــا.. يســتهدف 
علــى صعيــد التوقيــت، تأتــي العمليــة لتشــكل 
األميركيــة  القــرن  صفقــة  علــى  مباشــرا  ردا 
الصهيونيــة الهادفــة الــى مقايضــة الحقــوق الوطنيــة 
الــدوالرات،  مــن  بحفنــة  الفلســطيني  للشــعب 
أشــكالها  بــكل  الشــعبية  المقاومــة  بــأن  والقــول 
الصفقــات  هــذه  مثــل  لمواجهــة  الســبيل  هــي 
االستســالمية، وان شــعب فلســطين وفي المقدمة 
الجيــل الــذي نشــأ فــي ظــل اتفــاق أوســلو، لــم 
تتراجــع عزيمتــه أو يقبــل التعايــش مــع األمــر الواقــع 
ويســلم بالتخلــي عــن قضيتــه وحقوقــه فــي وطنــه..
وعلــى صعيــد المــكان، فــإن حصــول العمليــة 
فــي القــدس المحتلــة يأتــي فــي ســياق ازديــاد 
المقاومــة فــي مواجهــة اشــتداد الهجــوم الصهيونــي 
فــي  والمقدســات  األرض  علــى  االســتيطاني 
المدينــة فــي محاولــة إلحــداث تغييــر فــي هويتهــا 

العربيــة والوضــع الديمغرافــي فيهــا..
أمــا لناحيــة الرســائل التــي أريــد توجيههــا مــن 

خــالل هــذه العمليــة فهــي:
المقاومــة  بــأن  التأكيــد  االولــى:  الرســالة 

واالنتفاضــة الفلســطينية متواصلــة ولــن تتوقــف 
كمــا يراهــن االحتــالل مــن خــالل تشــديد عملياتــه 
االحتــالل  جنــود  أمــن  وان  واإلرهابيــة،  القمعيــة 
والمســتوطنين لــن يتحقــق ولــن ينعــم الكيــان 
الصهيونــي باالســتقرار طالمــا أن الشــعب العربــي 
لألمــن  ويفتقــد  حقوقــه  مســلوبة  الفلســطيني 
ويحــرم مــن حقــه فــي تقريــر مصيــره علــى أرضــه..
األنظمــة  ضــد  موجهــة  الثانيــة:  الرســالة 
ــر  ــي مخطــط التآم ــة ف ــة المنخرط ــة العربي الرجعي
علــى قضيــة فلســطين، والقيــام بمســاعدة الرئيــس 
ــدو  ــة الع ــد ترامــب ورئيــس حكوم األميركــي دونال
تمريــر صفقــة  محاولــة  علــى  نتنياهــو  بنياميــن 
مــن حســم  الصهيونــي  الكيــان  وتمكــن  القــرن 
الصــراع لمصلحــة روايتــه المزيفــة، وتشــريع وجــوده 
فلســطين  أرض  علــى  عنصريــة  يهوديــة  كدولــة 
الفلســطيني  الشــعب  وجــود  ونفــي  المحتلــة 
وحقوقــه فيهــا، وبالتالــي إقامــة العالقــات الطبيعيــة 
مــع هــذا الكيــان االحتاللــي وتمكينــه مــن التســيّد 
علــى المنطقــة وإلغــاء هويــة وعروبــة األمــة العربية.. 

فالعمليــة تســقط محــاوالت هــذه األنظمــة بــث 
ثقافــة االستســالم والتســليم باألمــر الواقــع وعــدم 
ــة  ــه، وهــي توجــه صفعــة قوي الجــدوى مــن مقاومت
لهــذه األنظمــة الخائنــة لقضيــة األمــة المركزيــة، 

متمســكون  فلســطين  شــباب  بــأن  مؤكــدة 
بالمقاومــة الشــعبية بــكل أشــكالها فــي مواجهــة 
هــي  ســتبقى  المقاومــة  ثقافــة  وان  المحتــل، 
الســائدة لتحريــر فلســطين ال ســيما أن التجــارب 
أثبتــت أن هــذه المقاومــة هــي الوحيــدة القــادرة 
علــى تحريــر األرض واســتعادة الحقــوق وحمايــة 
ــى قطــاع  ــان إل ــوب لبن ــن جن ــة فلســطين، م عروب
ــع  ــاوض وتوقي ــي مســار التف ــا الدخــول ف ــزة، فيم غ
االتفاقيــات مــع المحتــل لــم يعــد أرضــًا محتلــة وال 
ــالل  ــإن االحت ــى العكــس ف ــل عل ــوق ســليبة، ب حق
ــي ظــل  ــوق واألرض ف ازداد غطرســة وســرقة للحق
اتفاقيــات أوســلو ووادي عربــة وكامــب ديفيــد.. التــي 
شــجعته علــى التمــادي فــي اســتيطان وتهديــد 
األرض الفلســطينية وتنفيــذ مخططاتــه الغتصــاب 
ــي الفلســطيني.. ــة للشــعب العرب ــوق الوطني الحق

الرســالة الثالثــة: فهــي موجهــة إلــى ترامــب 
يرفضــون  فلســطين  شــباب  بــأن  ونتنياهــو، 
مقابــل  حقوقهــم  عــن  والتخلــي  االستســالم 
ــة  ــدوالرات، وهــم مســتعدون لمواصل ــة مــن ال حفن

المقاومــة وتقديــم التضحيــات فــي ســبيل الحفــاظ 
التخلــي عنهــا.. الحقــوق ورفــض  علــى 

علــى  القــوي  الــرد  الرابعــة:  الرســالة 
لالحتــالل  التعســفية  اإلرهابيــة  الممارســات 
والعقــاب  التنكيــل  علــى  القائمــة  وسياســاته 
ــا ضــد ســكان  ــر فصوله ــي كان آخ ــي والت الجماع
حيــث  المحتلــة  القــدس  فــي  العيســوية  بلــدة 
ونشــر  البلــدة  محاصــرة  علــى  االحتــالل  اقــدم 
الحواجــز علــى مداخلهــا والقيــام بعمليــات قمــع 
واعتــداء وإعــدام أحــد شــباب البلــدة إثــر مواجهــات 
اندلعــت بيــن شــبان العيســوية وجنــود االحتالل.. 
كمــا جــاءت العمليــة الفدائيــة ردًا مباشــرًا علــى 
ــاء  ــي االنتم ــي الصهيون مشــاركة الســفير األميرك
فريدمــان، فــي افتتــاح طريــق تحــت بلــدة ســلوان 
ــة بمــا يمكــن المســتوطنين  فــي القــدس المحتل
ــى المســجد األقصــى،  ــن الوصــول إل ــة م الصهاين
نظمتــه جمعيــة ايعــاد االســتيطانية والتــي حمــل 
خاللهــا فريدمــان مطرقــة بيــده للمشــاركة مــع 
ــق  ــح طري ــي هــدم الجــدار لفت ــادة االســتيطان ف ق
العبــور للمســتوطنين.. بمــا يؤكــد تماهــي إدارة 
ترامــب مــع اليميــن الصهيونــي المتطــرف.. األمــر 
إلــى  الصهيونيــة  هآرتــس  دفــع صحيفــة  الــذي 
التصــرف للســفير األميركــي بانــه  وصــف هــذا 

»انفصــال مقلــق عــن الواقــع«
فــي  الدهــس  عمليــة  إن  القــول،  خالصــة 
القــدس جــاءت لتؤكــد مــن جديــد بــأن مقاومــة 
ــع  ــل م ــي تتكام ــف وه ــم تتوق شــبان االنتفاضــة ل
مســيرات العــودة المتواصلــة علــى حــدود قطــاع غــزة 
مــع األراضــي المحتلــة عــام 1948.. وترســم المشــهد 
الفلســطيني فــي مواجهــة االحتــالل واســتهداف 
ــم  ــة الفلســطينية ل ــأن المقاوم ــه ب ــه.. وإفهام قدرات
ولــن تســتكين وهــي مســتمرة دفاعــًا عــن الحقــوق 
االحتــالل  وأن  والمقدســات،  فلســطين  وعروبــة 
مهمــا تجبّــر وارتكــب الجرائــم ضــد الفلســطينيين 
إلخمــاد مقاومتهــم وإخضاعهــم، لــن ينجــح فــي 
أبنــاء  لــدى  المقاومــة  إرادة  اهدافــه، ألن  تحقيــق 
ــل.. ــاب المحت ــروت وإره ــن جب ــوى م فلســطين أق

هــم ســكنة المناطق الشــمالية مــن أثيوبيا 
إقليمــي  وبالــذات  األزرق  النيــل  مناطــق  أي 
ــى  ــهم إل ــبون أنفس ــرا« ينس ــدرا« و»تيغ »غون
بنصــوص  اإلحتفــاظ  خــالل  مــن  اليهوديــة 
يهوديــة مقدســة )مثل كتــاب الـ»ـــأوريت« وهي 
ترجمــة لكتــاب العهــد القديــم إلى لغــة »غيعز« 
وهــي لغــة قديمــة ســابقة علــى األمهريــة فــي 
ممارســاتها  وكذلــك  أفريقيــا(  شــرق  شــمال 
ــة  ــل الرباني ــا قب ــة م ــة مرتبطــة باليهودي الديني
الشــفاهية  بالتــوارة  تؤمــن  فرقــة  )وهــي 
والصدوقييــن(.  القرائيــن  عكــس  والمكتوبــة 
وكانــت تعيــش هــذه الجماعــة بشــكل مختلــط 
مــع المســيحيين األورثوذكــس، ولكــن بحكــم 
مغايرتهــم عــن األغلبيــة دُفــع الفالشــا إلــى 
هوامــش النظــام اإلقتصــادي األثيوبــي، حيــث 
ــب  ــوا أغل ــوا يتملكــون األرض وأمتهن ــم يكون ل
المهــن الحرفيــة مــن الحــدادة وصناعــة الخــزف 

والنســيج.
منــذ العــام 1905 بــدأ ربــط الفالشــا بالتيــارات 
المركزيــة اليهوديــة )وخصوصــًا األوروبيــة(، أي 
تحديــدً بعــد صعــود األيديولوجيــا الصهيونيــة. 
بيتلوفيتــش  يعقــوب  عــن طريــق  ذلــك  تــم 
الــذي يُعتبــر مكتشــف الفالشــا معتمــدًا علــى 
األســباط  أحــد  فقــدان  حــول  توراتيــة  روايــة 
)دان( فــي هــذه المنطقــة وبالتالــي هــؤالء هــم 
أحفــاده، وهــو مبعــوث مــن الوكالــة اليهوديــة 
تولــى اإلشــراف علــى دورات تعليميــة قامــت 
بتعليــم الفالشــا عــدة طقــوس يهوديــة ربانيــة 
الشــمعدان  واضــاءة  العبريــة،  الصــالة  منهــا 
واســتخدام شــعار نجمــة داوود والتــي كلهــا لــم 

ــم. ــة لديه ــن معروف تك
كانــت  الفالشــا  إن  مــن  الرغــم  علــى 
طبيعيــة  عالقــة  الطوائــف  ببقيــة  عالقاتهــم 
تربطهــا زيجــات بــل إن طقوســهم الدينيــة كانت 
مشــابهة للمســيحية وحتــى الترتيــب الوظيفــي 
ــة  ــب الكنيســة اضاف ــي كان مشــابها لترتي الدين
الــى الرهبنــة وتقديــم القرابيــن، وفــي بعــض 
اليهوديــة  الطقــوس  الفالشــا  يــؤدي  األحيــان 
بيتلوفيتــش  بعثــة  إن  إال  معــًا  والمســيحية 

جعلــت منهــم كيانــا متمايــزا عــن البقيــة.
القــرن  وثمانينــات  ســبعينيات  فــي 

مســلحة  نزاعــات  نشــوب  ومــع  العشــرين 
ــال  ــادة مغنســتو هي ــة بقي ــة األثيوبي ــن الدول بي
فتــرات  ومــرور  المتمــردة  والجماعــات  مريــام 
النســيج  بتفــكك  ســاهم  والجفــاف  القحــط 
اإلجتماعــي األثيوبــي ممــا أدى إلــى هجــرات 
جماعيــة للمســيحيين ومعهــم الفالشــا مــن 
ــذاك  ــى آن ــا نحــو الســودان، وتول شــمال أثيوبي
ــى  ــن إل ــب الفالشــا اآلم عمــالء الموســاد تهري
مخيمــات الالجئيــن فــي الخرطــوم فــي حيــن 
تُــرك المســيحين األثيوبييــن يقاســون مشــقة 
الطريــق واالوبئــة حيــث هلك منهــم اآلالف. من 
الســودان بــدأت عمليــة »موشــي« فــي نوفمبــر 
عــام 1984 ودارت علــى نحــو شــهرين بتعــاون 
قضــت  والتــي  ســوادني  إســرائيلي  أمريكــي 
بنقــل 10000 مــن الفالشــا مــن مطــار الخرطــوم 
ــهرين  ــدار ش ــى م ــة عل ــطين المحتل ــى فلس إل
ــم  ــري ول ــر النمي ــة لجعف ــة أمريكي ــل معون مقاب
تكتمــل العمليــة بعــد انكشــاف امرهــا اعالميــًا.

مــع حلــول التســعينات وتفاقــم أزمــة الوضــع 
أســتأنفت  األثيوبــي  واإلقتصــادي  األمنــي 
الكيــان  مــع  عالقاتهــا  األثيوبيــة  الحكومــة 
معونــات  علــى  الحصــول  بهــدف  الصهيونــي 
ــي  ــة »شــلومو« الت ــا عملي ــدأت معه ــة وب أمريكي
قراهــم  مــن  الفالشــا  تجميــع  إلــى  أفضــت 
ــن  ــم إقامــة جســر جــوي بي ــا ث ــى أديــس أباب إل
أديــس أبابــا و«تــل أبيــب« أوصــل إلــى مــا يقــارب 
14300 فالشــي مــع مــا يقــارب 10000 مــن اليهــود 
مــورا«. مورا/الفالشــا  »الفــراس  المتنصريــن 

إلــى  البشــرة  الداكنــي  هــؤالء  وصــول 
ــم يكــن يعنــي  ــة اإلســتعماري ل مجتمــع الثكن
إندماجهــم فيــه، فاأليديولوجيــة اإلســتعمارية 
تضــع حــداً غيــر قابل لإلختــراق وهو حــد العرق، 
إذ إنــه بالرغــم مــن إعتــراف الفقهــاء الصهاينــة 
الـ»ـــرنبوت«  إن  إال  الســود  هــؤالء  بيهوديــة 
)المجلــس الدينــي األعلــى( شــكك بيهوديتهــم 
تهويــد،  طقــوس  بإجتيازهــم  طالــب  لذلــك 
كذلــك مراجعــة ختانهــم وتطهرهــم، كمــا إن 
ــحبت مــن  ــم الشــخصية وفتاواهــم سُ أحواله
رجــال الديــن االثيوبييــن )كيســيم. مفردهــا 
االمهريــة(  باللغــة  حاخــام  وتعنــي  كيــس 
وباألخــص عقــود الــزواج وحُولــت قضاياهــم 

االرثوذكســيين. الديــن  فقهــاء 
إحتجاجــات  أندلعــت  هــذا  إثــر  علــى 
عنيفــة بيــن األثيوبييــن وســلطات الكيــان 
الصهيونــي فــي التســعينات بشــكل مشــابه 
لمــا يــدور اليــوم، لكنهــا لــم تغيــر مــن حقيقــة 
مــن  مســتفيدة  كفئــة  الفئــة  هــذه  وجــود 
»قانــون العــودة« لكنهــا لــن تنــال مــا نالــه 
اليهــود الــروس مثــاًل. لذلــك دُفعــوا إلــى أحط 
ــث إن  ــي حي ــان الصهيون ــي الكي ــات ف الطبق
القليــل ســاهم بعــدم  رأســمالهم البشــري 
إســتطاعتهم تكويــن قــوة سياســية ضاغطــة، 
الضعيــف  اإلقتصــادي  رأســمالهم  كذلــك 
وقدومهــم مــن قــرى نائيــة ريفيــة جعلهــم 
والثقافيــة  المعيشــية  المراتــب  ادنــى  فــي 
حيــث يعمــل الرجــال فــي مهــن متفرقــة كمــا 
إن اشــهر مهنــة أمتهنتهــا نســاء الفالشــا فــي 

الكيــان الصهيونــي هــي خدمــة المنــازل.
التــي  الفئــة المســتطونة  إن وجــود هــذه 
تقبــع فــي ذيــل مجتمــع الثكنــة هــذا بالرغــم 
مــن يهوديتهــا التــي تعتبــر رأس مــال قــوي 
تقبــع  دينيــة  علــى خرافــة  بُنــي  كيــان  فــي 
ــطورتين  ــح بأس ــمالية تطي ــح رأس ــا مصال خلفه
جمعيهــم  اليهــود  إن  أولهمــا  صهيونيتيــن 
ــز بينهــم،  ــي ال تماي ــودون ألب واحــد وبالتال يع
وثانيمهــا هــي عــدم وجــود ُأســس عنصريــة فــي 

الصهيونيــة.
إن هــذه الفئــة المســتوطنة التــي جــاءت 
حالمــة بالحصــول علــى مــا حصــل عليــه اليهــود 
الــروس فتحصلــت بالواقــع علــى مجتمعــات 
مــزارع قصــب الســكر فــي أمريــكا الجنوبيــة 
هــذا  طبيعيــة  حــول  الخرافــات  بــكل  تطيــح 

اإلمبريالــي. المخفــر 


