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فّكروا في ما بعد زوال اسرائيل فزوالها أصبح تحصيل حاصل بل هو أقرب من أي وقت مضى
عمار الوالئي

الموقف العربّي مخجل

في ذكرى النكبة.. غزة تبدد أوهام االحتالل وتجعلها نكبة على الكيان!!
سقوط التطبيع في ساحات القدس

ميشيل كالغاصي

ــة الفلســطينية  تحــل الذكــرى الســنوية الـــ )73( للنكب
ــا مــع تطــورات فلســطينية أفشــلت أوهــام  ــام تزامن هــذا الع
االحتــال واعوانــه بإخــراج القضيــة الفلســطينية عــن دائــرة 
االهتمــام وخاصــة بعــد اتفاقــات التطبيــع التــي توصــل إليهــا 

مــع بعــض الــدول العربيــة.
التطــورات  تلــك  وأمــام 
ــل رواد  ــرى تفاع ــاءا للذك واحي
مواقــع التواصــل االجتماعــي 
العالــم  وأحــرار  والنشــطاء 
»#آن_للنكبــة_ وســم  مــع 
أال_تســتمر«، مؤكديــن بانهــا 
اليــوم  فرصــة لتحويــل هــذا 
كيــان  علــى  نكبــة  الــى 

الصهيونــي. االحتــال 
كل  مــن  أيــار   15 وفــي 

عــام يحيــي الفلســطينيون، ذكــرى نكبــة فلســطين التــي 
ألمــت بهــم فــي عــام 1948، وتمثلــت فــي نجــاح الحركــة 
ــداب( البريطانــي  ــة بدعــم مــن االحتــال )االنت الصهيوني
ــن  ــر م ــم األكب ــى القس ــاح عل ــوة الس ــيطرة بق ــي الس ف

فلســطين وإعــان قيــام الكيــان االســرائيلي.
ــكري  ــل عس ــا تدخ ــي رافقه ــداث الت ــك األح ــال تل وخ
عربــي ضــد االحتــال اليهــودي لفلســطين- استشــهد عشــرة 
آالف فلســطيني علــى األقــل فــي سلســلة مجــازر وعمليــات 
قتــل مــا زال معظمهــا مجهــواًل، فنكبــة فلســطين هــي نكبــة 
احتــال المقدســات وفصــل الشــعب عــن أرضــه وطــرد أهالــي 

المئــات مــن المــدن والقــرى مــن ديارهــم عــام 1948.
والتــي  المســتمرة،  المحتلــة  القــدس  هبــة  ومّثلــت 
تفجــرت لمواجهــة قــرار العــدو الصهيونــي طــرد عائــات 
ــاق  ــراح وإغ ــي حــي الشــيخ ج ــا ف ــن منازله فلســطينية م

مدرجــات حــي بــاب العامــود، وتعاظــم محاوالت التشــكيات 
اليهوديــة المتطرفــة المــس بالمســجد األقصــى، الشــرارة 
تحــوالت  وهــي  األخــرى.  التحــوالت  إلــى  قــادت  التــي 
شــملت انــدالع المواجهــة العســكرية القائمــة بيــن فصائــل 
المقاومــة فــي غــزة واالحتــال، التــي ســطرت فيهــا المقاومــة 
قاســيا عبــر  العــدو درس  ولقنــت  البطولــة  اروع ماحــم 
ــداد  ــا، وتفجــر تظاهــرات فلســطينيي الداخــل، وامت مفاجآته
الغربيــة حيــث تتولــى  الضفــة  إلــى مناطــق  التظاهــرات 

الســلطة الفلســطينية مقاليــد األمــور.
ــة القــدس ومــا شــملته مــن مظاهــر مقاومــة  ولفتــت هبّ

وتحــدي أنظــار العالــم، إلــى خطــورة مشــاريع االســتيطان 
ــة  ــة والديمغرافي ــد الجغرافي ــى تهوي ــدف إل ــي ته ــد الت والتهوي
فــي المدينــة المقدســة والضفــة الغربيــة، مســلطة األنظــار على 
ــات االســتيطانية  ــا الجمعي ــي تنفذه ــة الت المشــاريع التهويدي
اليهوديــة بدعــم ورعايــة حكومــة وبلديــة االحتــال، وإســناد من 
المنظمــات اليهوديــة األميركيــة، فــي ســلوان، والبلــدة القديمــة 
مــن القــدس وبقيــة األحيــاء الفلســطينية فــي المدينــة، فضــًا 
عــن التركيــز علــى المشــاريع الهادفــة إلــى تهويــد الفضــاء 

ــط بالقــدس. ــي المحي الجغراف
وكتبــت »ياســمين« فــي تغريــدة علــى حســابها الخــاص 
»#آن_للنكبة_أال_تســتمر بعــد مــرور 72 ســنة علــى النكبــة 
واللــي بتصــادف 5/15 مــن كل عــام وفــي كل ســنة بنحكــي 
انــه النكبــة مســتمرة هــاي المــرة مختلفــة. هــاي العبــارة مبنيــة 
ــات  ــى تراكم ــي عل ــل مبن ــام »األم ــت االوه ــل وليس ــى االم عل
االنجــازات« وهــذا بيعطــي امــل للتحريــر بعيــدًا عــن االوهــام”.
وقالــت »هنــادي« فــي تغريــدة لهــا »هــل نحــن أمــام 
انتفاضــةٍ ثالثــة؟ هبّــة؟ حــرب تحريــر؟ لِنَتََقــدَم بثبــاتٍ، 
ــم اآلن أن ال  ــو مه ــا ه ــيّ. م ــٍر رجع وســتأتي التســمياتُ بأث
يعــودَ هنــاك مقاومــٌة وجمهورهــا، بــل أن نكــوَن كّلنــا المقاومــة، 
أن ال تكــون هنــاك جبهــٌة مشــتعلٌة وأخــرى تتضامــن، بــل أن 

نكــوَن كّلنــا جبهــات مُشــتعلة. #آن_للنكبة_أال_تســتمر”.
بــدوره نشــر حســاب »أيلــول« تغريــدة جــاء فيهــا 
»بعــد 73 عأمــا مــن النكبــة واالحتــال نؤكــد أنــه ال باطــل 
ــن  ــا م ــزول وفلســطين كل فلســطين لن ــدوم وال حــق ي ي
ــه_ ــة #ان_للنكب ــا األبدي ــر والقــدس عاصمته البحــر للنه

اال_تســتمر #النكبة_الفلســطينية”.
مريــدُ  »قالهــا  بالقــول  حســابها  علــى   ”Rasha“ وغــردت 
البرغوثــي رحمــُة اهلِل عليــه.. »لــم أكــن ذات يــوم مغرمًــا بالجــداِل 
النظــري حــول مــن لــه الحــقُ فــي فلســطين، نحــنُ لــم نخســر 
فلســطين فــي مبــاراة للمنطــق، لقــد خســرناها باإلكــراهِ و بالقــوة!« 

.”PalestineUnderAttack# #آن_للنكبة_أال_تســتمر 
تغريدتــه  فــي   ”_yoy__yo@“ حســاب  ويؤكــد 
»مــر 73 عامــًا علــى النكبــة تغيــرت فيــه االجيــال وتبــدل 
وال  فلســطين  واحــدة  البوصلــة  وبقيــت  المدافعــون 
ــعب  ــزد الش ــم ي ــى ل ــام مض ــي كل ع ــواها،، وف ــيء س ش
فــي حــق  وثباتًــا بتمســكهم  اصــرارًا  إال  الفلســطيني 

#ذكرى_النكبــه”. #آن_للنكبه_اال_تســتمر  العــودة 
تغريــدة  فــي   ”Dana Abulhaija“ قالــت  دورهــا 
ــة  ــى النكب ــوم يصــادف الذكــرى 73 عل ــا »15-5-1948 الي له
ــى دول  ــا إل ــا و لجوئن ــن أرضن ــا م الفلســطينيه و تهجيرن
الجــوار … ســتبقى فلســطين فــي القلــب و ســنعود لهــا 
يومــًا مرفوعــي الــرأس، نحــن أصحــاب الحــق و أصحــاب 
األرض، و النصــر قريــب بــإذن اهلل .. #آن_للنكبــة_أال_

#آن_للنكبة_أال_تســتمر”. تســتمر 
مــن جانبــه “harmony” قــال »فــي الذكــرى ال73 
للنكبــة الفلســطينية #آن_للنكبة_أال_تســتمر آن للتــراب 
أن يضــيء وللحجــر أن يشــتعل آن لســنوات التهجيــر 
واإلذالل أن تنتهــي آن لفلســطين أن تعــود كاملــة فــي 
المعّلقــة  القلــوب  لــكّل  وآن  الخريطــة  وعلــى  قلوبنــا 
بالمســجد األقصــى أن تدخلــه.. وتصلــي فيــه ســنعيد 

للجليــل زيتونــه ونعيــد مراكبنــا إلــى البحــر”.

انعقــد مجلــس وزراء الخارجيّــة العــرب وأصــدر 
ــرّر تشــكيل  ــه مفتوحــه وق ــه اجتماعات ــى في ــًا أبق بيان

ــم  ــال بالعواص ــة لاتص لجن
ــس  ــك مجل ــرى لتحري الكب
ــه علــى  األمــن الدولــي وحّث
وقــف  وفــرض  التحــرّك 
يصــدّق  فهــل  العــدوان، 
الــوزراء العــرب أن تحــرّك 
لفــرض  األمــن  مجلــس 
ممكــن؟  العــدوان  وقــف 
وهــم يعلمــون ان واشــنطن 
فــي  تمايــزت  مهمــا 
القانونــي  للوضــع  النظــر 

والسياســي للقــدس لــن تســمح بالضغــط علــى كيــان 
قوتــه؟ ومصــادر  صورتــه  وإضعــاف  االحتــال 

مجلــس  تحــرّك  لحظــة  أن  الــوزراء  يعــرف 
ــا واشــنطن  ــب فيه األمــن هــي اللحظــة التــي تطل
هــذا التحــرّك وهــي لــن تفعــل إال إذا طلبــت قيــادة 
ــوز 2006  ــرب تم ــي ح ــدث ف ــا ح ــك كم ــال ذل االحت
علــى لبنــان، عندمــا أصبــح االســتمرار فــي العــدوان 
ــة  ــوة المقاوم ــل ق ــه بفع ــان وجيش ــدرة الكي ــوق ق ف
ــود  ــل بفضــل صم ــا يحــدث المث ــا، وعندم وصموده

غــزة وقــوة المقاومــة فلــن يكــون للعــرب دور وال 
جميــل، كمــا كان الحــال عــام 2006.

يضعــوا  أن  العــرب  الــوزراء  علــى  أن  بيــد 
واشــنطن وتــل أبيــب أمام ما يُســمّى بالخســائر 
ــك  ــي ترب ــدوان، الت ــة للع ــر المتوقع ــة غي الجانبي
ــادة  ــده األميركــي وق ــا يري ــة كم المشــهد اإلقليمي
الكيــان، وهــذا ممكــن ســواء عبــر حــد أدنــى هــو 
ــط دواًل  ــي ترب ــات الت ــكل االتفاق ــق العمــل ب تعلي
مَــن هرولــوا  االحتــال، ســواء  بكيــان  عربيــة 
للتطبيــع أو الذيــن تربطهــم معاهــدات ســام 
بالكيــان، وبأيــدي الــوزراء العــرب قــرارات مــن نوع 

قيــام العواصــم التــي تقاطــع حــركات المقاومــة 
ــل،  ــذه الفصائ ــن ه ــود م بإعــان اســتضافتها لوف
واإلفــراج عــن معتقليهــا، وإلغــاء تصنيفهــا علــى 
لوائــح اإلرهــاب، وبأيــدي الــوزراء العــرب أن يقــرروا 
والقــدس  فلســطين  لدعــم  تنســيقيًا  انفتاحــًا 
ــوا  علــى إيــران التــي صنّفوهــا عــدوًا عندمــا جعل
كيــان االحتــال صديقــاً، وبإمــكان الــوزراء العــرب 
أن يخرقــوا القواعــد األميركيــة باالكتفــاء بعاقــات 
الحــد األدنــى مــع ســورية فيعلنــوا إلغــاء قــرار 
تعليــق عضويتهــا فــي الجامعــة العربيــة لتحضــر 
ــع  ــاع، وســورية كنقطــة تقاطــع مباشــرة م االجتم
حــركات المقاومــة وإيــران، ربمــا تتولــى تنســيق 

ــا. التواصــل معه
مــن دون ذلــك لــن تشــعر واشــنطن أن مواصلة 
تغطيــة العــدوان ســتحدث تحــوّالت تخــرج األمــور 
ــقوف  ــاوز الس ــًا يتج ــرض إيقاع ــن الســيطرة وتف ع
المتوقعــة، ومــن دون ذلــك لــن تشــعر قيــادة الكيــان 
مــن  أعلــى  باتــت  سياســيًا  العــدوان  كلفــة  أن 
عائداتــه بالتــوازي مــع مــا تقولــه صواريــخ المقاومــة 

ــة. لجهــة الكلفــة الميدانيّ
العــرب،  الخارجيــة  وزراء  اجتمــاع  فــي  مــا جــرى  مخجــل 

باغــة. أشــدّ  كان  الصمــت  أن  البناءلدرجــة 

االحتــال  دويلــة  وزراء  رئيــس   اضطــرّ 
فــي  القــدس  فــي  التصعيــد  إلــى  ياهــو   النتــن 
مــن  للخــروج  محاولــة  فــي  الماضيــة؛  األيــام 
ــق  ــا يتعل ــي م ــه ف ــذي يعيش ــي ال ــأزق السياس الم
باالنتخابــات، فهجــم علــى حــي الشــيخ جــرّاح 
والمســجد األقصــى إاّل أن المقاومــة الفلســطينية 
كانــت لهــا كلمتهــا. فبعــد أيــاٍم مــن االشــتباكات فــي 
ــتباكات  ــد االش ــى، وتصاع ــجد األقص ــط المس محي
بحــي الشــيخ جــراح فــي القــدس، علــى خلفيــة 
ــن الحــي، اتســعت  إجــاء ســكان فلســطينيين م
ــن  ــاداًل بي ــدًا متب ــرة االشــتباكات لتشــمل تصعي دائ
الصهاينــة والفلســطينيين فــي وقــتٍ قصفــت فيــه 
حركــة حمــاس مدنــًا إســرائيلية عديــدة، وردّ كيــان 
االحتــال باســتهداف أبــراج ســكنية وقيــادات مــن 
حمــاس فــي القطــاع خــال األيــام الماضيــة، وســط 

فشــل مفاوضــات التهدئــة حتــى اآلن.
الكيــان الصهيونــي اآلن فــي مأزق.. خســائر غير 
مســبوقة إلســرائيل حتــى اآلن، انهيــار مؤشــرات 
البورصــة بنســبة تتخطــى12%، و انخفــاض قيمــة 

الشــيكل أمــام الــدوالر بشــكل مضاعــف.
اســرائيل باتــت معزولــة عــن العالــم.. صواريــخ 
المقاومــة أغلقــت المطــارات وهــذا لــم يحــدث فــي 
تأريخهــا ..وجمــود يصيــب قطاعــات الســياحة والنقــل

إغــاق حقــل تمــار وتوقــف شــركة “شــيفرون” 
النفطيــة عــن اإلنتــاج مــا أدى ألن تخســر اســرائيل 

قرابــة 5 ماييــن دوالر يوميًــا.
أن  قالــت  اإلســرائيلية،  “غلوبــس”  صحيفــة 
“تحليــل قســم االقتصــاد فــي اتحــاد المصنعيــن 
ــد  ــي للتصعي ــادي التراكم ــرر االقتص ــر أن الض يُظه
الماضيــة لاقتصــاد  الثاثــة  األيــام  فــي  األمنــي   
بأكملــه يُقــدر بنحــو 540 مليــون شــيكل )160 مليــون 

دوالر(، أي نحــو 180 مليــون شــيكل )54 مليــون دوالر( 
ــال”. ــن القت ــي م ــوم إضاف ــكل ي ل

بهــا  تبجّــح  لمــا  ا ط ل ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ الحديديـ القبــة 

االســرائيلي ســقطت وانهــارت وكل صــاروخ تســقطه 
القبّــة الحديديــة يكّلــف إســرائيل 95000$ هــذا إن نجــح 
اإلســقاط مــن أول محاولــة، وفــي العــادة عــدة محــاوالت.

وتغلــي  تشــتعل  الغربيــة  الضفــة  مناطــق 
ــل  ــتوطنين، تفاع ــع المس ــر م ــكاك مباش ــي احت وف
الدينيــة  والمرجعيــات  المســتضعفة  الشــعوب 
فــي  الثقافيــة  والنخــب  المجتمعيــة  والفعّاليــات 
مختلــف الشــعوب.. احتجاجــات أمــام الســفارات 
االســرائيلية مســاندة للشــعب الفلســطيني فــي 
هنالــك  يــوم  كّل  فــي  األوربيــة،  الــدول  معظــم 
مفاجــآت عســكرية تطلقهــا المقاومــة.. فمــن صــاروخ 
ــوة  ــو وذات ق ــداه 250 كيل ــذي يصــل م ــاش 250 ال عيّ
تدميريــة هائلــة، الــى صواريــخ بــدر 3 المطــوّر الــى 
ــة  صواريــخ ســجّيل، الــى طائــرة شــهاب االنتحاريّ

ــل أبيــب وعســقان  ــى إمطــار ت ــى الكورنيــت ال ال
ومســتوطنات  وحيفــا  الســبع  وبئــر  وُأســدود 
الصهاينــة بمئــات الصواريــخ التــي لــم ولــن تتوقــف 

ان شــاء اهلل.. صافــرات اإلنــذار التــي تــدوّي فــي كل 
ــمي  ــي الرس ــام الصهيون ــال، واإلع ــي االحت أراض
يتحــدث عــن أّن الكيــان يتعــرض لهجــوم صاروخــي 

ــام اســرائيل. ــذ قي ــل من ــه مثي ــم يحصــل ل ل
العمليــة البرّيــة التــي – ومنذ ثاثــة أيام  - يهدد 
بهــا بعــض قــادة الجيــش باجتيــاح القطــاع والقضــاء 
علــى المقاومــة ســرعان مــا ألغيــت وظهــر تصريــح 
لقائــد لــواء المدرعــات فــي جيــش االحتــال قائــا : 
)األفضــل عــدم التفكيــر فــي عمليــة بريــة علــى غــزة 
ألننــا شــاهدنا مــا حــدث للجنــود عــام 2014 , يجــب 
أن نســتمر فــي ضــرب غــزة مــن خــال الطائــرات 
والمدفعيــة بعيــدًا عــن اإلقتــراب علــى حــدود غــزة(

وهــا هــي غــزّة اصغــر قــوى محــور المقاومــة 
ــت  ــطين بهذل ــن كل فلس ــّكل 1,33% م ــي تُش والت

ــش  ــت ُأســطورة الجي ــوى االســتكبار وأذّل ــى ق أعت
ــادة  ــن األذاّلء، فق ــه المطبّعي ــر وحلفائ ــذي ال يُقه ال
الحــرب يعلمــون جيــدا أن مــا ينتظرهــم هنــاك فــي 
غــزة هــو الجحيــم، حيــث منظومــات الگورنيــت 
التــي أذّلــت الميركافــا وحيــث 250 الــف قطعة ســاح 
متنوعــة علــى أقــّل تقديــر وهــذا كّلــه بفضــل محــور 
المقاومــة وفــي مقدّمتهــم الجمهوريــة اإلســامية، 
ــث عــن تمــدد اســرائيل  ــي الســابق كان الحدي فف
مــن النيــل الــى الفــرات، اآلن الحديــث اصبــح يــدور 

حــول زوال اســرائيل.
اســتراتيجية التاحــم التــي أسّــس ودعــا لهــا 
ــن  ــي بالتاحــم بي ــد الخامنئ ــام القائ ســماحة اإلم
ــع المســلمين  فلســطينيي الداخــل والخــارج وجمي
مبيــن  نصــر  تحقيــق  باإلمــكان  العالــم  وأحــرار 
واضــح وباإلمــكان الوصــول إلــى هــدف إزالــة الكيــان 
ــدّل  ــوى تتب ــن الق ــي مــن الوجــود، فموازي الصهيون
زهــوًا  يعيــش  الــذي  المقاومــة  محــور  لصالــح 
اســتثنائيًا بســبب أن صواريخه وطائراته هي رأس 
الحربــة ولبّهــا فــي المعركــة الحاليــة، وأســتطيع أن 
أّن العــد التنازلــي لنهايــة عصــر اســرائيل  أقــول 
قــد بــدأ، والكيــان فــي أضعــف حاالتــه، وحديــث 
إســرائيل  بنــي  مســتقبل  عــن  الكريــم  القــران 
يتخّلــف ال  الــذي  اإللهــي  الوعــد  حديــث   هــو 
جَهَنَّــمَ  وَجَعَْلنَــا  عُدْنَــا  عُدتُّــمْ   } وَِإْن 
لِْلَكافِِريــنَ حَصِيــرًا {   ] ســورة اإلســراء :  آيــة 8 [  
أي وإن عُدتــم لإلفســاد والعلــوّ والطغيــان يــا بنــي 
اســرائيل عدنــا لمعاقبتكــم علــى يــد أهــل قــم.. 
متــى ذلــك ذلك؟إنــه غــدًا فــي اليــوم الموعــود، وإّن 

غــدًا لناظــره قريــب.

المزعــوم  الســام  إتفاقيــات  بيــن  مــا 
وإتفاقيــات الــذل والتطبيــع المجانــي , هنــاك 
مــن يصــرّ علــى اســتمرار مسلســل الهزائــم 
للعــدو  مجانيــة  كهدايــا  وتقديمهــا  الذاتيــة 
ــدول  ــى ال ــر أول ــت مص ــد كان ــرائيلي ... فق اإلس
ــع  ــات دبلوماســية م ــي أقامــت عاق ــة الت العربي
ســلطات الكيــان اإلســرائيلي الغاصــب , ووقعــت 
معهــا معاهــدة ســام عــام 1979 وانخرطــت معهــا 
المملكــة  ، تبعتهــا  فــي تعــاون تجــاري كبيــر 
األردنيــة بتوقيعهــا إتفاقيــة مماثلــة عــام 1994 , 
ــث  ــرت األحادي ــن كث ــن الماضيي ــال العقدي وخ
والمؤشــرات عــن عاقــاتٍ ســرية جمعــت عديد 
األنظمــة العربيــة والكيــان اإلســرائيلي , لكــن 
ــات  ــكوك واإلتهام ــض الش ــاء ليدح ــام 2020 ج الع
بالحقائــق , ومــا كان مســتورًا ظهــر إلــى العلــن , 
إذ أقامــت أربــع دول عربيــة - اإلمــارات والبحريــن 
اقتصاديــة  عاقــات   - والســودان  والمغــرب 
ودبلوماســية كاملــة مــع ذات الكيــان , والــذي 
بــدوره لــم يتوقــف عــن إطــاق تأكيداتــه بوجــود 

عــرب ّاخــرون ممــن يطرقــون البــاب.
 ففــي 15 أيلــول 2020 ، وقــع وزيــرا الخارجيــة 
بيــن  ســام  معاهدتــي  والبحرينــي  اإلماراتــي 
بلديهمــا و«إســرائيل« , ومــع حلــول العــام 2021 تــم 
افتتــاح الســفارة اإلســرائيلية فــي أبو ظبــي ، تبعتها 
ــة شــهر ّاذار بتعييــن ســفيرها  ــن فــي نهاي البحري
فــي »إســرائيل« , وال يبــدو موعــد افتتــاح ســفارتي 
»إســرائيل« فــي المغــرب والســودان بعيــدًا . ومــن 
األمريكيــة  الخارجيــة  عــن  يصــدر  أن  الافــت 
اإلســرائيلي  العــدوان  خضــم  فــي   , باألمــس 
الغاشــم علــى المقدســات والمقدســيين , كامٌ 
صريــح وواضــح : »ســنواصل دعــم اتفاقــات التطبيع 
بيــن إســرائيل وجيرانهــا العــرب« , ولــم تخــف 
دعمهــا  بإعــان  قباحتهــا  األمريكيــة  الخارجيــة 
ــعب  ــق الش ــه بح ــرائيلي وجرائم ــال اإلس لإلحت
 : بقولهــا  التطبيــع  ودول  والعربــي  الفلســطيني 
»إلســرائيل الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها« ... 
ويبقــى الســؤال أيــن اختفــى الســام المزعــوم 
ووعــود إإلزدهــار التــي روج لهــا المطبعــون ؟. وعلــى 
العســكري اإلســرائيلي  التصعيــد  أجــواء  الرغــم 
علــى خلفيــة إقتحــام ســاحة المســجد األقصــى , 
ــي  ــر القســري التعســفي ألهال ومحــاوالت التهجي
حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المحتلــة , ورغــم 
واســتهداف   , الفلســطينية  المقاومــة  صواريــخ 
العســكرية  القواعــد  مــن  وعــدد  المســتوطنات 
العســكرية  وااّلليــات  والمركبــات  اإلســرائيلية 
 , والســاخن  الخطيــر  المشــهد  هــذا  ورغــم   ,
ــل  ــن أن يحص ــا يمك ــول م ــات ح ــة التوقع وضبابي

ــد  ــة , ووســط وعي ــام القادم خــال الســاعات واألي
ــرد الشــديد والقــوي  المجــرم نتنياهــو بتوســيع ال
, ووســط إحتماليــة كبيــرة إلنطــاق اإلنتفاضــة 
الخارجيــة  وزارة  وجــدت   .. الثالثــة  الفلســطينية 
ــث عــن دعــم  ــة الفرصــة مناســبة للحدي األمريكي
الخارجيــة  , هــل تبــدو   ! التطبيــع  المزيــد مــن 
األمريكيــة تســتعجل الحديــث عــن التطبيــع فــي 
محاولــة إلســتباق اإلنتفاضــة الفلســطينية الثالثــة 

المحتملــة ؟.
ــات اإلستســام  ــم مــن إتفاقي  وعلــى الرغ
والتطبيــع ومشــاهد افتتــاح الســفارات والزيــارات 
ــو نحــو  ــت ترن ــة ال زال , إاّل أن الشــعوب العربي
تحريــر فلســطين العربيــة , ودعــم المقاومــة 
الفلســطينية والحقــوق العربيــة , هــذه الشــعوب 
التــي لــم تفــوت مناســبة للتظاهــر ضــد التطبيع 
وضــد إتفاقيــات العــار والخــذالن , وهــذا مــا يمنح 
األمــل والثقــة بالنصــر ولــو بعــد حيــن. ومــع كل 
الوهــن والصعــف وحالــة اإلنقســام والشــرذمة 
ــوف  ــي صف ــا ف ــي زراعته ــداء ف ــي نجــح األع الت
األمــة , إاّل أن المتغيــرات اإلعاميــة وســقوط 
ــان  ــة الكي ــة اإلســرائيلية وإنكشــاف حقيق الرواي
التوســعي  اإلســتيطاني  اإلرهابــي  العنصــري 
الغاصــب , أمــام غالبيــة دول وشــعوب العالــم 
ــة  ــدرات محــور المقاوم ــك عــن تنامــي ق , ناهي
ــي وجــه المــد  ــًا ف ــي أصبحــت رقمــًا صعب , والت
الصهيــو – أمريكــي فــي المنطقــة ... وال بــد 
ــض  ــت األبي ــي البي ــاب ف ــر واإلره ــاء الش لزعم
وتــل أبيــب , مراقبــة الــدور والقــدرات العســكرية 
الدولــي  الوضــع  ومتانــة   , القويــة  اإليرانيــة 
كل  مــع  اإلســتراتيجية  وعاقاتهــا  لطهــران 
ــن  ــر دول ... وال يمك ــن وغي ــكو وبكي ــن موس م
الــا  اإليرانــي  الدعــم  وثبــات  قــوة  تجاهــل 
ــوق والمقدســات  محــدود للفلســطينيين والحق
, ولكافــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية وعلــى 
, كذلــك  المحتلــة  فلســطين  كامــل مســاحة 
دعمهــا الكبيــر للمقاومــة اللبنانيــة , ووقوفهــا مــع 
ســوريا جنبــًا إلــى جنــب فــي مواجهــة الحــرب 
الصهيــو - أمريكيــة , باإلضافــة إلــى اإلنتصــار 
 , الســوري  العربــي  الجيــش  حققــه  الــذي 
واســتعادة الدولــة الســورية الشــيء الكثيــر مــن 
زالــت  وال  كانــت  التــي   , العســكرية  قدراتهــا 
تــدب الرعــب فــي قلــوب العــدو اإلســرائيلي 

 .. ومســتوطنيه 
أن  األمريكيــة  للقــوات  ســبق  حيــن  فــي 
اختبــرت جبنهــا وضعفهــا فــي العــراق , أمــام 
رباطــة جأش وبســالة أحــزاب وفصائــل المقاومة 
العراقيــة , ولمســت قوتهــم إصرارهــم علــى طرد 

وأذرعهــا  األمريكيــة  اليــد  , وضــرب  اإلحتــال 
اإلســرائيلية. بالتأكيــد لــدى اإلدارة األمريكيــة 
ــة  ــات صعب ــدات وملف ــا »إســرائيل« أجن وربيبته
, كافيــة وكفيلــة إلصابتهــم بالقلــق والذعــر , 
ووجودهــم  و«هيبتهــم«  مشــاريعهم  وباتــت 
علــى األراضــي العربيــة المحتلــة علــى المحــك 
. مــن المؤســف أن يهــزأ المطبعــون بأنفســهم 
ــه ســيحمل  ــى أن ــع عل , وهــم يروجــون للتطبي
الســام واالســتقرار واالزدهــار للمنطقــة ولــدول 
تزلــق  دولهــم  تبــدو  وقــتٍ  فــي   , التطبيــع 
الصهيــو-  المخططــات  أتــون  فــي  بســرعة 
ــب  ــم يجل ــوم ل ــة , وأن ســامهم المزع أمريكي
ومناســبات  العــار  مــن  المزيــد  ســوى  لهــم 
إجباريــة ُفرضــت عليهــم كفعاليــات إحيــاء ذكــرى 
ــد  ــا »الهولوكوســت«. شــيئًا فشــيئًا يتأك ضحاي
ــأن  ــه , ب ــبق حكومات ــا يس ــي بم ــارع العرب الش
الســام مــع العــدو اإلســرائيلي هــو وهــم كبيــر 
ــة  ــة ومنصف ــول عادل ــاك حل ــه ال توجــد هن , وأن
ــة وجــود  ــح , ومعرك ــة خاســر وراب ــا معرك , وأنه
العــرب ســوى خيــارًا وحيــدًا هــو  , ال يملــك 

اإلنتصــار.

ماذا لو كانت إيران صديقة للصهاينة؟
ماذا لو كانت ايران تبحث عن مصلحتها كدولة دون التفات للعقيدة والمبادئ والكرامة ...

ماذا سيكون مقام ايران إن لم تطرد السفارة اإلسرائيلية وافتتحت مكانها سفارة فلسطينية ...
عندها ستكون هي سيدة الشرق األوسط واآلمر الناهي في المنطقة ...

لو اشترت ايران مودة أمريكا لرأيت سياح مصريين وسعوديين في شمال ايران الخاب ...
لــو كانــت ايــران تســرق خيــرات العــراق وترســل المفخخــات ألســواقنا وتغتــال علمائنــا لســمعنا 

مدعــي المدنيــة يتباكــون علــى التفجيــرات فــي ايــران ويدعــون لهــا باألمــن واألمــان ...
ــج  ــل دول الخلي ــا تفع ــال كم ــم الســاح والم ــة النصــرة وترســل له ــم جبه ــران تدع ــت اي ــو كان ل

ــران ... ــي اي ــاب ف ــا االره ــى ضحاي ــا عل ــه حزن ــأ أضوائ ــد أطف ــوم ق ــل الي ــرج ايف ــت ب الفارســي لرأي
ــع  ــا فحوصــرت لعشــرات الســنوات وعوقبــت بحــرب دف ــارت قيمه ــران اخت ــة ان اي ولكــن الحقيق

ــكا ... ــج الفارســي وأمري ــي لمصلحــة دول الخلي ــي والعراق ــا الشــعب االيران ثمنه
ايــران وفــي عــز الحصــار والعــداء اختــارت دعــم أســود جبــل عامــل ضــد اســرائيل لتنصــر 

.... المحتلــة  اللبنانيــة  االراضــي  علــى  متفرجــون  العــرب  بقــي  بينمــا  المســتضعين 
ايــران دعمــت الحــركات الفســطينية الســنية لمقاومــة االحتــال الصهيونــي عندمــا تــرك العــرب 

فلســطين تواجــه االعتــداءات االســرائيلية لوحدهــا ....
لــو كانــت ايــران كالــدول الخليجيــة لوقفــت متفرجــة علــى داعــش وهــي تفتــك باالراضــي العراقيــة 
ولكنهــا تعــرف بــأن الدفــاع عــن العــراق يعنــي الدفــاع عــن االنســان المســتضعف يعنــي الدفــاع عــن 

كل الشــعوب فمــدت العــراق بالســاح والخبــراء فــي مواجهــة اعتــى قــوى اإلرهــاب ..
ــة بالمــوت كمــا  ــدول الخليجي ــج الفارســي ألغرقــت ال ــة كــدول الخلي ــة مارق ــران دول ــو كانــت اي ل

ــراق وســوريا ... ــي الع ــون هــم ف يفعل
ولكن الحقد الطائفي يقود الوهابية وقطيعها ...

الطائفية التي لم تُعر لها ايران أيّة اهمية
عندما ندافع عن القدس فنحن ندافع عن ارض االسراء و المعراج و قبلة المسلمين االولى ..

و عندما ندعم الفلسطينيين فنحن ندعم هؤالء الشرفاء الذين أحرقوا تل ابيب اليوم ..
الحقــد علــى آل البيــت لــم ينتــهِ بعــد والخــوف مــن قــدوم االمــام المهــدي عليــه الســام يعمــي 
بصرهــم وبصيرتهــم ويجعلهــم يعيشــون الخــوف فهــم مســتعدون لرهــن كل ثرواتهــم المريــكا 

ــران .. ــى اي واســرائيل فــي ســبيل القضــاء عل
مازالــت ايــران تســتخدم حكمتهــا فــي ردود أفعالهــا وتضبــط أعصابهــا فــي مواجهــة الحكــم 
الخليجــي الصبيانــي و مازالــت ايــران تحكــم ردود أفعالهــا بعقيدتهــا فتضــع فــي حســابها الشــعوب ...

و ستبقى ايران هي السبب
ولكن في الدفاع عن العراق

و في نقل الصواريخ الى المقاومة في كل مكان
و في نقل الوقود الى سوريا و فنزويا

مراقبو ستكون ايران سببا في زوال ملك آل سعود و بني صهيون
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