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أحد أهم أهداؾ "اشتبان" هو توفٌر التحلٌل النظري، 

بمعنى تذوٌب النظرٌة فً التحلٌل السٌاسً وااللتصادي/ 

االجتماعً، كً تتكون لدى المراء المستجدٌن أو تتوفر 

للوالع الملموس. فال ٌمكن أن  لهم ُمعدات التحلٌل الملموس

ٌصل المرء إلى تحلٌل والعً بمعزل عن توفر خلفٌة 

نه من التحلٌل والتجرٌد النظري. لذا، نحاول  نظرٌة تمّكِ

فً لراءة المشهد الدولً والعربً البدء بمدخل نظري 

لتحلٌل طبٌعة األنظمة الرأسمالٌة/ اإلمبرٌالٌة الؽربٌة التً 

 تدٌر الحرب الحالٌة.

ٌنما تشتد أزمة ضمن ظروؾ وتطورات معٌنة وح

كانت فً مرحلة اإلمبرٌالٌة أم ال، تكون أالرأسمالٌة سواء 

الحرب العدوانٌة ولٌس الدفاعٌة هً الخٌار األخٌر. لذا 

، كان بوسع أي محلل تولع حرب بٌن 2014ومنذ عام 

االتحاد الروسً والنظام األوكرانً وحلٌفٌه النازٌٌن 

أوكرانٌا، حرب تدٌرها اإلمبرٌالٌة  والصهاٌنة داخل

.األمرٌكٌة لفبتٌن من األسباب  

 

 

8ألسباب الخارجٌةا  

ع فً لجم تصاعد لوة االتحاد الروسً وخاصة سرااإل -أ

 فً تحالفه مع الصٌن الشعبٌة.

إعطاء حمنة حٌاة لحلؾ األطلسً العدوانً وخاصة  -ب

على ضوء تفلتات بعض دوله األعضاء سٌما فرنسا التً 

لال ربٌسها، لبل أشهر، أن هذا االتحاد مصاب بموت 

 .سرٌري

تطوٌع أوروبا ولٌس فمط االتحاد األوروبً   -ج

.ا أو تجدٌد هٌمنة الوالٌات المتحدة على أوروبامجدد    

 

 

ٌبمى أمام الوالٌات المتحدة إدارة حرب بالنٌابة عنها وذلن 

بدفع أوكرانٌا للتصعٌد ضد االتحاد الروسً، وهو ما 

فً عدوانها ضد الدونباس، وما تم  2014حصل منذ عام 

حما  سواء بالعدوان أو بإصرار أوكرانٌا على أن تكون 

عضوا  فً الناتو وفً االتحاد األوروبً، مما ٌشكل خنما  

.أطلسٌا  لالتحاد الروسً وعلى حدوده المباشرة والممتدة  

  

8األسباب الداخلٌة  

للوالٌات المتحدة فً لمد ظل الوضع االلتصادي الداخلً 

تدهور مستمر على األلل منذ األزمة االلتصادٌة/ المالٌة 

حٌث كان  19-، والتً أعمبتها أزمة كوفٌد2007-08

ا للؽاٌة، ولم ٌتم استحداث وظابؾ شاؼرة النمو بسٌط  

حمٌمٌة للطبمة العاملة، وهو ما أوصل ترامب لرباسة 

.الوالٌات المتحدة من خارج المإسسة المؤلوفة  

لمد حاول ترامب ترمٌم الخلل االلتصادي لبالده عبر 

فرض عدوان التصادي ضد الصٌن والمسمى بالعموبات، 

إضافة إلى تمدٌم مؽرٌات للشركات األمرٌكٌة التً كانت 

ارتحلت إلى الصٌن منذ نهاٌة سبعٌنات المرن الماضً، 

حٌث عاد بعضها ولكنه لم ٌوفر التشؽٌل المطلوب فكانت 

ا فً حصة رأس ادة فً ربح الشركات أو عموم  النتٌجة زٌ

لعدد الثاهيا اؽزجبن  المشهد السياسي 

انزاهٍ انعبنًٍ نًشهذا  

٠ذزفع اٌزشٚرغى١ْٛ ثّٛلفُٙ ثأْ سٚع١ب ِضً االرذبد اٌغٛف١برٟ ٟ٘ ٔظبَ إِجش٠بٌٟ ٚأْ اٌذشة ث١ٓ اٌذٚي 

ػٕذِب رؾٓ اإلِجش٠ب١ٌخ أٞ دشة، ٠ٍُمٟ اٌزشٚرغه ! ١ٌغذ ث١ٓ اإلِجش٠ب١ٌخ ٚسٚع١ب اٌشأعّب١ٌخاإلِجش٠ب١ٌخ، أٞ 

دٌٚخ  31فذ١ّٕب غضد اٌٛال٠بد اٌّزذذح ٚ. ثبٌٍَٛ ػٍٝ وً ِٓ اإلِجش٠ب١١ٌٓ ٚغ١شُ٘ ِّٓ غضرُٙ اإلِجش٠ب١ٌخ

اٌغشة ٚوض١ش ِٓ ، أٌمٝ اٌزشٚرغه ِٚؼظُ ا١ٌغبس فٟ 2003ٚفٟ ٚلذ الدك ػبَ  1991أخشٜ اٌؼشاق ػبَ 

ٚصّذ اٌج١ّغ أ٠ضب ػٍٝ رذ١ِش . ا١ٌغبس ٚاألٔظّخ اٌؼشث١خ اٌٍَٛ ػٍٝ اٌؼشاق ٚثذسجخ ألً ػٍٝ اإلِجش٠ب١ٌخ

اٌخ...صشث١ب ِٚٓ صُ ١ٌج١ب ٚأفغبٔغزبْ   

فٟ اٌٛالغ، ٘زا ٠ىؾف اٌغزبس اٌزٞ ٠خفٟ اٌزشٚرغه ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ ا١ٌغبس ٚاألدضاة اٌؾ١ٛػ١خ رؼبٚٔٙب ِغ  

اٌغشث١١ٓ ضذ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزبس٠خاإلِجش٠ب١١ٌٓ   
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المال ولٌس لصالح حصة العمل. أي لم تمدم إدارة ترامب 

حال  على األلل على المدى المصٌر لتوفٌر عالج لألزمة 

الحالٌة التً تحتاج إلى إصالح مباشر، كما لم تساعده 

.على تحسٌن الوضع 19أزمة كوفٌد   

ترٌلٌون دوالر،  30 لمد وصل الدٌَّن األمرٌكً إلى حافة

إضافة إلى شؽل متزاٌد من بعض الدول ذات االلتصادات 

الموٌة التخلص من هٌمنة الدوالر األمرٌكً وخاصة 

روسٌا والصٌن، من خالل إنشاء نظام الصرؾ الخاص 

بهما، وحتى إنشاء بدٌل لنظام صندوق النمد الدولً ونظام 

له  سوٌفت، ولد أنشؤت كلتٌهما نظامها الخاص دون أن تفعِّ

.بشكل مكثؾ حتى عشٌة حصول أزمة الحرب األخٌرة  

 أي حل ألزمة الرأسمالٌة إذن؟

فً أزمة عمٌمة كهذه ٌكون الحل هو توجه السلطة لتبنً 

خٌار اإلصالح االلتصادي الداخلً وهو بالطبع إصالح 

عمٌك، إصالح التصادي واجتماعً، أي على ؼرار ما 

عطى الدولة دورا  فعله روزفلت فً الثالثٌنٌات حٌث أ

أوسع فً االلتصاد، وخاصة اعتماد الحل الذي طرحه 

االلتصادي البرٌطانً جون مٌنارد كٌنز المشتمل على 

توسٌع دور الدولة وتوفٌرها شواؼر عمل، وتوسٌع حجم 

الطبمة الوسطى حٌث بمدرتها االستهالكٌة تُحرن عجلة 

 االلتصاد الرأسمالً داخل البلد، أي تلعب دور رافعة

.السوق...إلخ  

صحٌح أنه بعد الحرب اإلمبرٌالٌة الثانٌة دخل المركز 

الرأسمالً وخاصة األمرٌكً فً مرحلة ازدهار امتدت 

حتى منتصؾ ستٌنات المرن الماضً، حٌث شهد المركز 

حمبة من تدنً معدل الربح وهو ما دفع الحما  كثٌرا من 

.أعالهالشركات لالرتحال إلى الصٌن، وؼٌرها كما أشرنا   

أما الحل لمواجهة هذه األزمة فكان بما ٌُعرؾ 

بـ"رٌؽانومكس" الرٌجانٌة االلتصادٌة فً فترة نهاٌة 

السبعٌنات ومنتصؾ الثمانٌنات، حٌث جرى اعتماد 

الخصخصة وتملٌص دور الدولة فً االلتصاد والتخلً عن 

 التضبٌط سٌاسة التضبٌط حٌث تم استبدالها بسٌاسة عدم

De-regulation 

الشركات الكبرى بشكل خاص،  على وخفض الضرابب

ألزمة االلتصاد وخاصة فً  لكن هذه السٌاسة لم تمدم حال  

إال أن تفكن االتحاد السوفٌٌتً  .الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا

والكتلة االشتراكٌة الشرلٌة وبالتالً حصول  1991منذ 

السوق الرأسمالً على مساحة جؽرافٌة واسعة وسوق 

واسعة ولوة عمل رخٌصة، لاد إلى تؤجٌل األزمة 

-2007االلتصادٌة فً المركز مجددا  إلى أن كانت أزمة 

.االلتصادٌة المالٌة 08  

زمة جرى ضخ مبات بالٌٌن الدوالرات ولمواجهة هذه األ

من لبل بنن االحتٌاط الفدرالً األمرٌكً إلنعاش النظام 

البنكً، ولكن اختفت المبالػ الضخمة من األموال حٌث لم 

، 19إلى أن حلت أزمة كوفٌد  08-2007تُحل أزمة 

حٌث جرى التولؾ عن العمل واحتجاز الناس فً البٌوت 

 مما زاد األزمة تعمٌدا.

 

، 19وكوفٌد  08-2007الالفت أنه فً األزمتٌن 

احتفظت المصارؾ باألموال التً ضخها بنن االحتٌاطً 

الفدرالً األمرٌكً لدٌها ولم تمدم لروضا للمستثمرٌن، بل 

حتى عزفت المصارؾ عن إلراض بعضها بعضا حٌث لم 

ٌعد ٌثك أحدها بمالءة اآلخر، مما لاد إلعالن كثٌر من 

هذا ٌعنً أن الدولة لد زادت من المصارؾ إفالسها و

 ثروة األؼنٌاء ولم تحل المشكلة!

لم ٌكن خافٌا أن النظام لد دعم المصارؾ الكبرى حٌث 

ُرفع أثناء ذلن شعار حماٌة المصارؾ العماللة، متظاهرا  

هذا أكبر من أن ٌُسمح بانهٌاره: أن  

" This is too big to be Fall" 

ولٌست للطبمة الرأسمالٌة ن البنون الكبرى هً للشعب وكؤ

!محدودة العدد  

 موال فً المصارؾ راج اعتماد بٌنإثر ضخ األ

االلتصادٌٌن بؤن هذا سٌمود إلى تضخم عاٍل، طالما تم 

توفٌر الكثٌر من السٌولة النمدٌة وخفضت لٌمة الضرٌبة 

إلى ما ٌمرب من الصفر. لكن هذا لم ٌحدث لألسباب 

:التالٌة   

من لبل المصرفٌٌن فً سلسلة الجزر تم إخفاء األموال  -أ

.واألماكن المتخصصة بؽسٌل األموال والتً أُمها سوٌسرا  

إلى بماء الناس فٌما  19ولاد اإلؼالق بسبب كوفٌد  -ب

.ٌشبه السجن المنزلً  

إذن لم ٌحصل اإلصالح، ولٌست الطبمة الحاكمة معنٌة 

ا ضد الطبمة بذلن طالما ال ٌوجد ضؽط شعبً طبمً تحدٌد  

.أسمالٌة الحاكمة/ المالكةالر  

أما الحل البدٌل نظرا  لعدم إمكانٌة اإلصالح الداخلً فهو 

النمٌض الثوري، أي تؽٌٌر النظام الرأسمالً باعتباره 

 البدٌل اآلخر لهذا الشكل من األزمة

لعدد الثاهيا  المشهد السياسي 
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االجتماعٌة/ االلتصادٌة العمٌمة. ولكن، ال توجد فرصة  

لهذا الحل ما دامت األداة الثورٌة الحمٌمٌة ؼٌر متوفرة، 

ٌهزم العمل  باإلضافة إلى حمٌمة أن رأس المال ال ٌزال

 على الصعٌد العالمً.

وفً ؼٌاب البدٌل الثوري ٌبمى بوسع رأس المال التشدق 

واحتٌاجات الشعب. لكن بالدٌممراطٌة والعدالة ومصالح 

وفشل الرأسمالٌة وخاصة فً المركز فً  19أزمة كوفٌد 

مواجهتها، بٌنما تمكنت الصٌن الشعبٌة من مواجهة 

الجابحة وحصرها فً ألل ضرر ممكن، بل وتمكنت من 

توفٌر مساعدات للعدٌد من دول المركز والمحٌط، لد 

وطالما  أظهر هذا النظام عاٍر تماما  أمام جماهٌره. وهكذا،

األزمة متواصلة، فلٌس أمام الرأسمالٌة وخاصة فً 

 مرحلة اإلمبرٌالٌة سوى الحرب باعتبارها المالذ األخٌر.

كان ال بد من هذه الممدمة النظرٌة، من مدخل االلتصاد 

السٌاسً وطبعا  المدخل الطبمً من حٌث دور ومصالح 

ذه وأنانٌة وعسؾ الطبمة الرأسمالٌة كحاكمة ومالكة. لكن ه

.الحرب، وألنها حرب، لها خصابصها الخاصة  

 لمـاذا؟

ا لهزابم اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة فً فٌتنام والعراق وفم  

وأفؽانستان، رؼم انتصارها فً تدمٌر تلن البلدان، وحتى 

رؼم انهٌار الكتلة السوفٌتٌة وتوسع السوق الرأسمالٌة 

ن العالمٌة البتالع السوق والطبمة العاملة هنان، إال أ

.االلتصاد األمرٌكً واصل انحداره  

إذا كانت بداٌات الحروب هً عسكرٌة كالمعتاد، فإن 

الحرب اإلمبرٌالٌة الحالٌة ضد االتحاد الروسً تمت 

 بموجب شكل من تمسٌم العمل:

لٌام بلدان الثالثً اإلمبرٌالً )الوالٌات المتحدة  -أ

وكل أوروبا، ولٌس فمط االتحاد األوروبً، والٌابان( 

.حرب التصادٌة ضد االتحاد الروسًب  

لجوء الثالثً اإلمبرٌالً إلى تكتٌن استنزاؾ  -ب

روسٌا بتطوٌل الحرب االلتصادٌة المذكورة، بهدؾ 

.إخضاعها على ركبتٌها على المدى الطوٌل  

ولٌام أوكرانٌا بحرب عسكرٌة بمصؾ منطمة  -ج

الدونباس مما دفع روسٌا للرد بحرب ضد أوكرانٌا، 

فٌها ال الثالثً اإلمبرٌالً وال الناتو بشكل لم ٌشارن 

 عسكري مباشر.

لجوء الثالثً اإلمبرٌالً إلى تجنٌد جٌش من  -د

اإلرهابٌٌن للتسلل إلى أوكرانٌا للمٌام بحرب 

.عصابات ضد الجٌش الروسً  

لٌام مختلؾ الدول األوروبٌة بإرسال كافة أنواع  -ـ ه

.األسلحة إلى أوكرانٌا  

استخدام الدول التابعة فً المشاركة فً حصار  -و

روسٌا التصادٌا وتوفٌر بدابل للصادرات الروسٌة 

إلى أسواق الدول المعتدٌة، مثال  ما تشتؽل علٌه لطر 

.باالشتران مع الكٌان وتركٌا  

تشؽٌل هابل لماكٌنة إعالم الثورة المضادة على  -ز

 صعٌد العالم.

ٌد اللبرالٌٌن والٌسار المزٌؾ ولوى الدٌن تجن -ح

.السٌاسً ثمافٌا ضد روسٌا  

حتى كتابة هذه السطور، من الواضح أن الؽرب 

.الرأسمالً ٌتجنب الدخول فً حرب مباشرة ضد روسٌا  

 ماذا تحمك هذه الحرب للوالٌات المتحدة حتى اآلن؟

لمد تمكنت الوالٌات المتحدة هذه المرة من إعادة احتواء 

أوروبا الرسمٌة على األلل ولٌس فمط االتحاد كل 

األوروبً، حٌث جددت وهم الخطر الروسً وكؤنه الخطر 

البلشفً المزعوم. لمد كشفت أوروبا أكثر عن جوهرها 

الرأسمالً االستؽاللً النهبوي وذهبت عالنٌة على تجدٌده 

ا بالثمافة العنصرٌة، محفوزة كذلن بتارٌخ معاداة ممزوج  

.ً لم تعد مجسدة فً روسٌاالشٌوعٌة الت  

ولذا، تم إلزام أوروبا المدٌمة، بل تطوع معظمها، 

بالمشاركة فً الحرب االلتصادٌة ضد روسٌا، وشراء 

أسلحة أمرٌكٌة بملٌارات وملٌارات الدوالرات، وضخ 

األسلحة إلى نظام أوكرانٌا، هذا مع األخذ باالعتبار أن 

ٌات المتحدة توسع الحرب لن ٌصل ؼالبا إلى شواطا الوال

 إال فً حالة الحرب النووٌة.

إن النظام الرأسمالً األمرٌكً ٌمارس حرب ا عسكرٌة من 

لبل اآلخرٌن وٌستفٌد من الحرب االلتصادٌة أكثر من 

ؼٌره، وٌعزز هٌمنته عموما  وٌجدد هٌمنته على أوروبا 

مما ٌضعؾ االتحاد األوروبً بل كل أوروبا أكثر فؤكثر. 

ابر ستلحك االلتصاد األمرٌكً، صحٌح أن بعض الخس

ولكن الثمل الربٌسً هو ضد االلتصاد األوروبً، وبالطبع 

.ضد االلتصاد الروسً  
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 أهداف وآراء ونتائج هذه الحرب8

:هنان، على األلل، ثالثة أهداؾ أو مراحل لهذه الحرب   

: ما ٌمود الرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة إلى الحرب هو دافع أوالا 

فً التحلٌل النهابً. ولهذا السبب شنت  التراكم الالمحدود

الرأسمالٌة الؽربٌة كل أشكال العدوان على األنظمة 

االشتراكٌة لروسٌا والصٌن بحجة أن الؽرب ٌحارب 

الشٌوعٌة، ولكن حتى عندما أصبحت كل من روسٌا 

والصٌن نظامٌن رأسمالٌٌن، فإن الؽرب ٌحافظ على الناتو 

ٌن، ولام بتوسٌع الناتو وٌعلن كال البلدٌن على أنهما عدو

إلى حدود روسٌا ووصل حافة ضم أوكرانٌا، رؼم تعهدات 

الناتو منذ التسعٌنات أال ٌتمدم بوصة واحدة عما كان علٌه 

.فً فترة السوفٌٌت  

ٌموم عدوان األنظمة اإلمبرٌالٌة على روسٌا والصٌن على 

:عدة أهداؾ منها  

إضعاؾ كال البلدٌن وعرللة تنمٌتهما، -أ  

ونهب ثرواتهما كما فً حالة سابر الجنوب، -ب  

د األلطاب حتى لو والحٌلولة دون عالم متعد -ج

 جمٌعها رأسمالٌة.

تتمثل استراتٌجٌة المركز اإلمبرٌالً فً عدم السماح أبد ا 

ألي دولة فً العالم بالتطور واالستمالل، وبالتؤكٌد ؼٌر 

جوهر لادرة على منافسة اإلمبرٌالٌة. وطالما أن هذا هو 

هذه اإلستراتٌجٌة اإلمبرٌالٌة، ٌجب الحفاظ على الناتو 

على الرؼم من حمٌمة أنه تم تفكٌن الكتلة االشتراكٌة 

.وحلؾ وارسو  

لمد أذهل البعض لرار الحفاظ على الناتو!  لماذا ٌحافظ 

الؽرب على الناتو بعد انهٌار األنظمة االشتراكٌة وخاصة 

!حلؾ وارسو  

:وهإالء الناس هم  

بٌن ساذج لم ٌفهم شهوة رأس المال الالمحدودة  -1 

للتراكم بالحرب والنهب والسرلة والتبادل ؼٌر المتكافا 

...إلخ. فمن طبٌعة رأس المال البحث عن التراكم المطلك 

من جهة، ولن ٌسمح أبد ا ألي بلد بالتطور إلى الحد الذي 

سٌصل فٌه إلى مرحلة االستمالل. بعبارة أخرى، ٌجب أن 

لعالم كله لألنظمة الرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة فً تمسٌمها ٌتبع ا

الطللعمل الدولً على أساس "التصاد التس  

." Globalized Trickle-down   المعولم 

:لذا، وطالما أن روسٌا والصٌن دولتان  

ُمنحتا ثروات طابلة، -أ  

.منافسة لهوتحكمهما أنظمة لٌست زبابن للؽرب بل  -ب  

إذن، ٌجب تدمٌر تلكم البلدٌن، بؽض النظر عما إذا كانت 

.أنظمتهما شٌوعٌة أم رأسمالٌة  

 

األشخاص اللٌبرالٌون الذٌن فهموا السٌاسة  -2

العالمٌة ولكنهم ٌإمنون بالرأسمالٌة، ولكن بصفتهم 

.لبرالٌٌن ٌحصرون نمدهم ضد اإلمبرٌالٌة  

تجاه، وهو نوعام تشومسكً مثال صارخ على هذا اال

حجته ! ٌجادل لماذا لم ٌتم حل الناتو بعد انهٌار الشٌوعٌة

تعنً أن الحرب لم تحدث إال بٌن الرأسمالٌة والشٌوعٌة! 

بٌنما الحروب بٌن الموى الرأسمالٌة لم تتولؾ لبل ظهور 

الدولة االشتراكٌة األولى: اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة 

اإلمبرٌالٌة تمتسم العالم  أن األنظمةالسوفٌاتٌة. كتب لٌنٌن 

فٌما بٌنها من خالل الحروب االستعمارٌة، وبعد ذلن تمع 

فً حروب داخلٌة فٌما بٌنها تحاول كل واحدة االستٌالء 

على نصٌب األخرٌات، مما أدى إلى الحربٌن العالمٌتٌن 

.بل اإلمبرٌالٌتٌن  

بعض الماركسٌٌن، عند منالشة الحرب الحالٌة، ٌبالؽون 

مٌزة التكنولوجٌة لدرجة أنهم فمدوا التحلٌل فً دور ال

السٌاسً الطبمً والصراع الطبمً وانتهوا بالمصالحة مع 

  .الدولة البرجوازٌة، أي الوالٌات المتحدة

فً تحلٌله للحرب الحالٌة بٌن روسٌا والؽرب، ٌنتمد 

الماركسً دٌفٌد هارفً روسٌا وٌتجاهل تهدٌد الناتو 

فً الوالٌات المتحدة فً لروسٌا، وٌشٌد بدور السلطة 

تطوٌر التكنولوجٌا باعتبار أن من ٌمكن أن تموم بذلن هً 

الدولة ذات اإلمكانٌات. وٌرى أن التكنولوجٌا ٌجب أن 

تإدي إلى رفاهٌة المجتمع بؤسره! لسوء الحظ، فمد هارفً 

 تارٌخه الطوٌل فً التحلٌل الطبمً:

ٌكفً من دولة ؼنٌة جد ا فمط هً التً ٌمكنها تحمل ما "

المال كً تنفمه للحفاظ على مٌزتها التكنولوجٌة، ولكن 

المٌزة التكنولوجٌة تعنً أنن تحصل على لدر هابل من 

فابض المٌمة ٌتدفك فً بلدن. لذا، فإن المٌزة التكنولوجٌة 

مهمة للؽاٌة للرفاهٌة النسبٌة لسكان الوالٌات المتحدة. 

ت المتحدة، لذا ورفاهٌة الشركات التً تعمل هنا فً الوالٌا

فإن المٌزة التكنولوجٌة هً أمر من الواضح أن الدولة 

 تشارن فٌه".
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ٌمل لنا من أٌن توفر فابض المٌمة لتلن الدولة؟ ولم ٌمل  لم

لنا من أٌن توفرت األموال داخل تلن الدولة؟ من الذي 

أنتجها؟ هل من الصحٌح أن المٌزة التكنولوجٌة توفر حم ا 

ات فً الوالٌات المتحدة للمنتجٌن الرفاهٌة لجمٌع الطبم

وللرأسمالٌٌن؟ وماذا عن وجود فجوة كبٌرة بٌن حصص 

الطبمتٌن؟ فً حٌن أن نصٌب المنتجٌن ضبٌل للؽاٌة 

بالممارنة مع مكاسب الرأسمالٌٌن، فإن عملٌة اإلنتاج 

بؤكملها تحتوي على اؼتراب المنتجٌن الحمٌمٌٌن عن 

.منتجاتهم  

-عندما حدثت جابحة )كوفٌد نالشة حمٌمة أنههذا دون م   

عبر  التكنولوجٌة التً مولتها الدولة فإن المٌزة( 19

بٌنما  تموٌل الشركات األمرٌكٌة لم تساعد ؼالبٌة سكانها

كانت الحالة فً الصٌن عكس ذلن. هنا، ترن الماركسً 

هارفً الماركسٌة كنظرٌة فً الصراع الطبمً، وتجاهل 

عالوة على ذلن، أنهى االلتصاد السٌاسً الماركسً. 

هارفً خطابه بإجراء مصالحة طبمٌة بٌن الدولة 

!والرأسمالٌة وبمٌة الطبمات االجتماعٌة األمرٌكٌة  

ٌركز هارفً على المٌزة التكنولوجٌة لدرجة أنه ٌبرر لٌام 

الدولة بدفع أموال/ فوابض مسلوخة من جهد الطبمة 

بٌل العاملة للشركات الكبرى لتطوٌر صناعاتها، على س

المثال صناعة األدوٌة، وٌسعده أن النتٌجة النهابٌة هً 

رفاهٌة الدولة والشركات والناس بشكل عام! لكن هذا لٌس 

.حمٌمٌا    

 

 هل نحن مع الحرب؟

بالطبع ال، لسنا هنا فً معرض النصٌحة بالحرب، ولكن 

فً الوالع، أتاحت الحرب العالمٌة األولى بٌن البلدان 

للثورة االشتراكٌة األولى. كما  متعددة األلطاب الفرصة

اندلعت الحرب العالمٌة الثانٌة بٌن الدول اإلمبرٌالٌة 

وأسفرت عن تعزٌز وتوسٌع المعسكر االشتراكً. شن 

النظام الرأسمالً النازي الحرب العالمٌة الثانٌة ضد 

االتحاد السوفٌٌتً االشتراكً، وكان جٌشه األحمر هو 

ة.الذي هزم النازٌة وأنمذ البشرٌ  

لسنا مع الحرب من أجل الحرب، لكن الرأسمالٌة تفرض 

وتؽذي الحروب، واآلن من ٌدري ما هو الطرٌك الذي 

ستتخذه هذه الحرب وما هً النتابج التً لد تنجم عنها؟ فً 

الوالع، سٌخرج منها نظام عالمً جدٌد مع لطبٌن، الكتلة 

اإلمبرٌالٌة، والكتلة الرأسمالٌة التً تعتمد على الذات فً 

روسٌا والصٌن، ودول من المحٌط تتجاذبها التنالضات 

تبعا لتموضعها فً تمسٌم العمل الدولً، جزء منها 

 سٌسحمه التنالض وجزء آخر سٌستفٌد منه.

لمد ُكتب عدٌد المرات عن أزمات المرن العشرٌن بؤن كل 

واحدة أو حرب أتت بنظام عالمً جدٌد. ولكن ما أتى 

ط الحرب اإلمبرٌالٌة األولى بنظام عالمً جدٌد حما  هً فم

التً أتت بالثورة البلشفٌة، أما الحرب اإلمبرٌالٌة الثانٌة 

فمد كرست النظام الذي نتج عن الحرب األولى، ولذا، 

فربما تؤتً الحرب الحالٌة بتؽٌٌر حمٌمً فً النظام العالمً 

.مجددا  أو ترسً أسسا  لتؽٌٌر ما  

تراكٌة بعد الحرب مثَّل االتحاد السوفٌٌتً والكتلة االش

الثانٌة صراع العمل ضد رأس المال. وإذا خسر العمل 

الحرب لصالح رأس المال بسبب انهٌار االتحاد السوفٌتً، 

فال ٌنبؽً أن ٌعنً ذلن أن العمل سٌخسرها بعد الحرب 

الحالٌة إذا تم توسٌعها إال إذا تحولت لألسؾ إلى حرب 

ن روسٌا نووٌة. لد تعزز الحرب الحالٌة العاللة بٌ

والصٌن وبعض األنظمة التمدمٌة فً كورٌا الشمالٌة وكوبا 

.وفنزوٌال وفٌتنام  

سوؾ تشدد الكتلة اإلمبرٌالٌة حروبها االلتصادٌة 

والتكنولوجٌة واإلعالمٌة والثمافٌة وحروب اإلنابة...الخ، 

ضد روسٌا والصٌن بهدؾ محاصرتهما وإخضاعهما 

هما فً المستوى لهٌمنتها على السوق العالمٌة، وإبماب

.الثانً من المعاٌٌر التكنولوجٌة  

لد تدفع هذه السٌاسة روسٌا والصٌن للتوجه نحو سٌاسة 

:دفاعٌة تموم على  

ى الداخل انتاجٌا واستهالكٌا ،االنسحاب إل -أ  

التطوٌر بالتنمٌة بالحماٌة الشعبٌة بمعنى التفاؾ  -ب

الشعب حول الدولة وممارسته المطٌعة ما أمكن مع 

جات السوق الدولً حتى لو لم تمم بذلن السلطة،منت  

اعتماد فن االرتباط. -ج  

هذا سٌنارٌو محتمل بالطبع، ولد ٌشجعنا على ذلن ما تردد 

بؤن روسٌا بدأت بشكل ما من االنسحاب إلى الداخل 

، وتمكنت 2014و 2008والتنمٌة بالحماٌة الشعبٌة منذ 

من زٌادة ملحوظة فً إنتاجها وخاصة الزراعً، وهذا 

والحرب الحالٌة،  19مهم خاصة على ضوء أزمة كوفٌد 

مٌحات من الربٌس الروسً بؤن الدولة كما أن هنان تل

ستإمم الشركات األجنبٌة التً تولؾ عملها فً روسٌا. 

ومن جهة ثانٌة فمد حصرت الدولة التجارة الخارجٌة 

بٌدها، وهنان حدٌث عن تحكم أكثر فً البنن المركزي. 
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نعم لٌست هذه ممدمات اشتراكٌة ولكنها على األلل دفاع 

.ضد اإلمبرٌالٌة  

كانت الصٌن أكثر توجها  نحو توسٌع سولها  فً الوالع،

الداخلٌة وخاصة على ضوء األزمة العالمٌة فً جانب 

-ووباء كوفٌد 2008-2007ماب أزمة العرض، فً أع

19.   

وبما أن العالم ٌنمسم بالفعل إلى لطبٌن رأسمالٌٌن، فإن 

المنافسة بٌنهما ستشتد خاصة فً التكنولوجٌا التً 

.لؽربٌة إلى درجة أعلىتحتكرها اإلمبرٌالٌة ا  

 وهنا نطرح سإالٌن على هذا المستوى:

إلى أي مدى ستتمكن الصٌن وروسٌا من سد الفجوة 

التكنولوجٌة مع اإلمبرٌالٌة مع األخذ فً االعتبار حصول 

التطور الكبٌر لالتحاد السوفٌتً والتطور الحالً للصٌن، 

إلى وإمكانٌة نمل التكنولوجٌا العسكرٌة الروسٌة الحالٌة 

الصناعات المدنٌة وتداخل مكونات التكنولوجٌا المتمدمة او 

المواد المكونة لها وخاصة الرلابك اإللكترونٌة، حٌث أن 

 بعضا منها فً روسٌا والبعض فً الؽرب؟

ٌعتمد البعض أن الدول اإلمبرٌالٌة ستحافظ على هٌمنتها 

التكنولوجٌة، وأن الكتلة األخرى لن تكون لادرة على 

ة. لكن تجربة االتحاد السوفٌاتً والصٌن المنافس

.االشتراكٌة أثبتت أن سد الفجوة التكنولوجٌة ممكن  

ثم إلى أي مدى ستتجه روسٌا والصٌن نحو سٌاسات 

تمدمٌة مثال رأسمالٌة الدولة أو االشتراكٌة فً بلدٌهما 

وتبنٌان تحالفات مع الثورة العالمٌة، كما ألمحنا أعاله فٌما 

رتباط؟ٌخص وصول فن اال   

هذه األمور ال ٌمكن المطع بها مسبما ، ولكن التحدٌات 

تفرض تحوالت ما، ال سٌما إذا كانت من الماعدة ولٌس 

من الممم المٌادٌة. وفً الحمٌمة هنان مإشرات تدعم هذا 

التوجه، فلجوء روسٌا إلى تؤمٌم الشركات األجنبٌة التً 

بالتجارة تولؾ أعمالها فً روسٌا، ولرار السلطة اإلمسان 

.الخارجٌة هً مإشرات تمدمٌة ملموسة  

أما على الصعٌد العالمً فمالحظ أن معظم الشعوب مإٌدة 

لروسٌا والصٌن، وهنان توجهات أممٌة تدعم هذا التوجه، 

فممابل لٌام الؽرب بتجمٌع إرهابًٌ الدٌن السٌاسً من 

األدٌان الثالثة، فإن متطوعٌن أممٌٌن ٌتمدمون للدفاع عن 

لد رحب الربٌس الروسً بذلن، وهذا ٌعٌدنا إلى روسٌا و

تجربة الحرب األهلٌة اإلسبانٌة التً كانت فٌها كتابب 

أممٌة مع الثوار ممابل الفاشٌة والكتابب األجنبٌة التً 

.لاتلت معها  

 تحالف بٌن الدٌن السٌاسً والٌسار المزٌف8

الشٌوعٌة التملٌدٌة ضد روسٌا أو ٌمؾ الكثٌر من األحزاب 

ٌنتمدون روسٌا من جهة، واإلمبرٌالٌة من جهة أخرى. هذا 

هو مولؾ العدٌد من األحزاب الشٌوعٌة، مثل الٌونانً، 

واإلسرابٌلً، والعرالً، والمصري، والسودانً، 

والفرنسً والسوٌدي، والعدٌد من المنظمات الٌسارٌة فً 

.الوالٌات المتحدة ...إلخ  

ألمر مدهش حم ا أنه على الرؼم من التارٌخ إنه 

االستعماري والحروب اإلمبرٌالٌة المختلفة الحالٌة ضد 

الوطن العربً، فإن العدٌد من "الشٌوعٌٌن والٌسارٌٌن" 

العرب ٌدعمون اإلمبرٌالٌة، وإن بشكل خجول، ضد 

روسٌا التً لم تهاجم أبد ا أٌة دولة عربٌة على األلل! هذا 

م لمولؾ روسٌا تجاه سورٌا. فً الوالع، ناهٌن عن تنكره

هذه األحزاب الشٌوعٌة والٌسارٌة هً ذٌل ألنظمة 

العمالء/ التوابع العرب والموى العربٌة التً تموم أنظمتها 

ا .على الدٌن السٌاسً أٌض   

ٌحتفظ التروتسكٌون بمولفهم بؤن روسٌا مثل االتحاد 

ل السوفٌاتً هً نظام إمبرٌالً وأن الحرب بٌن الدو

اإلمبرٌالٌة، أي لٌست بٌن اإلمبرٌالٌة وروسٌا الرأسمالٌة! 

عندما تشن اإلمبرٌالٌة أي حرب، ٌُلمً التروتسن باللوم 

على كل من اإلمبرٌالٌٌن وؼٌرهم ممن ؼزتهم اإلمبرٌالٌة. 

دولة أخرى العراق  31فحٌنما ؼزت الوالٌات المتحدة و

ن ، ألمى التروتس2003وفً ولت الحك عام  1991عام 

ومعظم الٌسار فً الؽرب وكثٌر من الٌسار واألنظمة 

العربٌة اللوم على العراق وبدرجة ألل على اإلمبرٌالٌة. 

وصمت الجمٌع أٌضا على تدمٌر صربٌا ومن ثم لٌبٌا 

 وأفؽانستان ...الخ

فً الوالع، هذا ٌكشؾ الستار الذي ٌخفً التروتسن  

مع  والعدٌد من الٌسار واألحزاب الشٌوعٌة تعاونها

.اإلمبرٌالٌٌن الؽربٌٌن ضد اإلنسانٌة والتارٌخ  
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 من ٌلوم روسٌا؟

بالتؤكٌد كانت روسٌا فً مشكلة وٌجب أن تختار أحد 

:الخٌارٌن المرٌرٌن  

إما أن تترن الناتو ٌهدد استمرارها وحتى وجودها ومن  -أ

ثم نهب ثرواتها من أجل الشركات الؽربٌة الرأسمالٌة/ 

 اإلمبرٌالٌة،

أو الدخول فً حرب دفاعٌة تكلفها الكثٌر ولد  -ب

.تنعكس فً تمدمها االلتصادي  

إذا لررت روسٌا التضحٌة بمجرد وجودها من أجل إنماذ 

الجنس البشري، وهذا سٌكون خطبا  فادحا ، ألن الرأسمالٌة 

ا ضد جمٌع الدول الؽربٌة اإلمبرٌالٌة مع الحرب أبد  

.لمواصلة هٌمنتها  

ن، بل عدوان الثورة المضادة، على إن حرب اإلمبرٌالٌٌ

روسٌا والصٌن تهدؾ إلى تؽٌٌر أنظمة تلن البلدان لتكون، 

وٌا للعار، مماثلة للنظام العربً العمٌل الذي ٌشن حرب ا 

أهلٌة ضد شعبه، وٌنفذ داخل بلدانه جمٌع السٌاسات 

اإلمبرٌالٌة، وٌحمً المصالح اإلمبرٌالٌة وٌحل محل 

ة عن الجٌوش اإلمبرٌالٌة، وفً جٌوشها بممع شعبها نٌاب

النهاٌة تسهٌل وتؤبٌد تحوٌل الفابض إلى بلدان ومصارؾ 

.المركز الؽربً اإلمبرٌالً  

بٌنما كان لٌنٌن محم ا فً حجته بؤن اإلمبرٌالٌة هً أعلى 

مراحل الرأسمالٌة، إذا لم تُهزم الرأسمالٌة بالثورة، فإن 

الجنس  المرحلة األخٌرة منالرأسمالٌة نفسها ستكون 

 البشري.
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وحدهُ الوطن العربً بال دور وفاعلٌة فً لحظة تخندلت 

فٌها مختلؾ األمم، وهذا التهمٌش فً نهاٌة المطاؾ خدمة 

معها. وحتى للثورة المضادة حتى لو لم ٌُعلن االصطفاؾ 

إذا ما تحرن أحد أنظمة التبعٌة فهو تحرن باتجاه تنفٌذ 

سٌاسات األعداء اإلمبرٌالٌٌن الؽربٌٌن، وإن بدا مشاكسا  

نوعا  ما. إن حران الحد األدنى ولو بإلماء حجر على 

زجاج مإسسة ؼربٌة رأسمالٌة فً بلد عربً هو حدث، 

 وهذه مسإولٌة الجماهٌر حتى فً ؼٌاب لوة الثورة

.المنظمة وهً الموة التً ال بد من بلورتها  

فً لحظة تخندلات األنظمة والشعوب فً الصراع الجاري 

بٌن روسٌا والؽرب وبالتالً تحدٌد الموالؾ، ال ٌكاد ٌسمع 

ملٌون عربً! باستثناء صوت  400المرء بوجود حكام 

سورٌا والذي ٌخفت عبر عاللتها بنظام اإلمارات وٌدفعنا 

فالحرب الحالٌة لٌست عابرة أبدا   للحذر والرفض.

وستكون لها بصماتها على الكوكب بؽض النظر عن 

طبٌعة نتابجها. فلننتبه جمٌعا  إلى أن انظمة التبعٌة والفساد 

ومماولً تنفٌذ مصالح اإلمبرٌالٌة، ٌصرون على إخراج 

خ.متنا من اللحظة ومن ثم من التارٌأ  

عن الصٌن وألن حرب روسٌا دفاعٌة وهً حرب نٌابة 

وإٌران ومختلؾ األمم التً تعانً سطوة اإلمبرٌالٌة فً 

مرحلة االحتكار المعمم من جهة، وتهالكها الداخلً من 

جهة ثانٌة، فإن الصمت هو تنسٌك سري وخدماتً لصالح 

اإلمبرٌالٌة التً تجسد إٌدٌولوجٌا السوق. ولعل هذا 

المولؾ من معظم حكام الوطن العربً تكرار أشد خطورة 

من موالؾ األنظمة العربٌة خالل وبعد الحربٌن 

العالمٌتٌن، حٌث كانت تابعة للمركز الرأسمالً الؽربً، 

ولكن هذه المرة بشكل أنظمة متماسكة وأجهزة لمع مدربة 

وفساد واضح وتثبٌت حالة تجوٌؾ الوعً لتسهٌل تجرٌؾ 

.الثروة  

إن صح ذلن، بعدم رد بن سلمان إن الضجة التً أحاطت، 

وبن زاٌد على اتصال باٌدن ال توضع سوى فً خانة 

لوجه أمام الشارع المحلً، تحسٌن شروط التبعٌة وشطؾ ا

اؾ ال تستره مالبة بمساحة الكوكب. ولعل األمر شكبعد ان

أخطر، فهنان تسرٌبات إعالمٌة تإكد تورط لطر ضد 

الصمت والحران  االتحاد الروسً، وهذا ٌعنً أن كال  من

.الرسمً العربً هو تآمري  

رسالة اشتبان هً بناء وعً وتثمٌف ومولف جمعً 

شعبً عربً، ولٌست إخبارٌة ٌومٌة مجردة وعابرة، لذا 

ال ترتكز على الخبر الٌومً إذا ما نُشر ألنه متغٌر فً 

 .عدٌد الحاالت

 

على أن أخطر ما ٌخدم أنظمة التبعٌة العربٌة بمجموعها 

:الفترة وخاصة أنظمة الخلٌج هو ما ٌلًفً هذه   

كانت مختلؾ أنظمة التبعٌة فً حالة رجراجة آٌلة  -أ

للسموط فً فترة المد المومً العربً ببعدٌه الشعبً 

واألنظمة ذات التوجه المومً والتنموي. لكن هذه 

األنظمة، وخاصة الناصري، فً حٌن كانت تمحضها 

ه األنظمة فً ا كانت هذالطبمات الشعبٌة دعما  تام  

خدمة البرجوازٌة الصؽٌرة/ الطبمة الوسطى، 

ومتمسكة باالنخراط فً السوق الدولٌة ولم تحافظ 

.سوى على عاللة التسلح من الكتلة الشرلٌة  

فً بلدان الخلٌج والجزٌرة عموما  كانت هنان  -ب

ممدمات عروبٌة وحدوٌة تمدمٌة متؤثرة بالمد المومً 

اإلمبرٌالٌة تولٌد  فً مصر والمشرق، ولذا لررت

بٌكو حٌث خلمت كٌانات -حلمة جدٌدة من ساٌكس

لطر واإلمارات والبحرٌن ولبلها الكوٌت...الخ، أي 

كرست تمسٌم الوطن إلى دوٌالت متباعدة دافعة 

باتجاهات لطرٌة لكل كٌان بمعزل عن أي مشترن 

.لومً  

والٌوم، مع وإثر خراب الحواضر العروبٌة  -ج

لماهرة ودمشك وبؽداد، أصبحت الربٌسٌة الثالثة ا

دوٌالت الخلٌج ومختلؾ األنظمة العربٌة األخرى 

بعٌدة عن "خطر" المد العروبً حٌث تم تجذٌر 

المطرٌة إلى درجة ال سابك لها، وبالتالً تشعر هذه 

.األنظمة باالرتٌاح  

ٌوصلنا هذا المدخل إلى الحمٌمة الماسٌة والضرورٌة، وهً 

تلؾ األنظمة كما ٌعلمنا درس أن تؽٌٌر هذه األنظمة ومخ

التارٌخ ٌعتمد وٌتمرر أساسا  على ٌد لوى الثورة الشعبٌة 

انعزبٍانزاهٍ  نًشهذا  
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الذاتً، نعم بمٌادة حزبها الثوري. هذا ما ٌخٌؾ هذه 

األنظمة وسادتها وهذا هو الؽابب أو موطن الضعؾ 

األساسً، وهذا ما نحاول فً اشتبان وبتواضع المساهمة 

.فً تجاوزه  

 

ه أعاله توضٌحا للمولؾ العام لألنظمة وإذا كان ما أوردنا

:العربٌة، بل معظمها، فإن من المهم اإلشارة إلى أمرٌن  

إن المولؾ الشعبً العربً هو ضد اإلمبرٌالٌة، أي  :األول

الؽرب الرأسمالً بثالثٌته كل أوروبا والوالٌات المتحدة 

والٌابان بل مجمل الثورة المضادة. ٌمكننا وضع هذا 

المادي الذي  الشعبً فً حالة أو مستوى الوعً  المولؾ

ٌجب أن ٌتحول إلى الوعً السٌاسً الطبمً وطبعا 

اإلنسانً. وهذا ما ٌجب أن ٌموم به المفجر الثوري، أي 

الحزب الثوري العروبً االشتراكً. ولعل ممدمات 

استثمار هذا المولؾ الشعبً حالٌا  هً فً الحران فً 

سٌا والصٌن واألمم الفمٌرة الشارع ضد العدوان على رو

المضطَهدة، ومماطعة منتجات الؽرب ورفض التطبٌع مع 

سٌاساته وثمافته وإعالمه. وهذا ٌمكن لكل مواطن عربً 

المٌام به بال مواربة، إنه باختصار العمل على تفكٌن 

.مفاصل مصالح أعداء األمم المتؽلؽلة فً جسد وطننا  

ً الٌوم على أشدها. والثانً: إن حرب اإلعالم والثمافة ه

ففً حٌن تخندلت األنظمة العربٌة "بخفر وخجل وحتى 

بولاحة" لصالح الؽرب الرأسمالً/ اإلمبرٌالً، وفً حٌن 

ولؾ الشعب العربً ضد هذا الؽرب، فمد ولؾ عدٌد 

اإلعالم والمثمفٌن والٌسارٌٌن والشٌوعٌٌن العرب فً 

دفاعا  خدمة اإلمبرٌالٌة. وهذا ٌتطلب منا التصدي لهإالء

عن الوعً الجمعً العربً وحفاظا له من هذه الفٌروسات 

كً ٌتمدم للثورة بتماسن ووضوح. ال تمللوا من أهمٌة 

المماومة والثورة الثمافٌة واإلعالمٌة ألنها أداة صراع 

فكري نظري، ال ٌستمٌم أي نضال بدون لاعدة فكرٌة 

.نظرٌة متماسكة  

ا واإلمبرٌالٌة الٌوم فً مؤزق خلخلة ولنمل باختصار، أم

هٌمنتها وتراخً لبضتها، ألٌس المفروض فً أي نظام 

وطنً أن ٌلتمط اللحظة وٌعمل على تموٌض هٌمنتها على 

بالده؟ بلى. ولكن معظم األنظمة تتفانى فً خدمة 

.اإلمبرٌالٌة حتى على حساب األمة العربٌة  

 وادي النٌـل8

8مصـر  

فً ؼٌاب لوة ثورٌة تواجه النظام الكمبرادوري ٌصر  

ا النظام على البماء ضمن دابرة اإلمالء األمرٌكً، حاصر  

البلد فً دور خدماتً للسوق الدولً ومنعزال عن أي دور 

تنموي محلً أو على الصعٌد العربً سوى خدمة، ولو 

نسبٌة، للعدوان الخلٌجً ضد الٌمن؛ وهو فً النهاٌة دور 

ماومة مع حفاظ على عاللة مخابراتٌة شكلٌة مع ضد الم

.سورٌا، إلى جانب احتواء منصة الماهرة المعادٌة للدولة  

ورؼم توفر لدرة سالح الطٌران إال أن هذا النظام ٌسمح 

لسد النهضة باالكتمال فلم ٌستثمر لحظة اهتزاز نظام 

أثٌوبٌا أمام التٌجراي، كما لم ٌستؽل الصراع الحالً 

مبرٌالٌة ضد روسٌا والصٌن، بل وٌتورط فً وانشؽال اإل

المبول العلنً للسماح األمرٌكً بالؽاز المصري المختلط 

بالؽاز المؽتصب من فلسطٌن إلٌصاله إلى لبنان ولم 

ٌصل. كذلن ٌلعب هذا النظام دورا خطٌرا من خالل 

لضٌة الؽاز -الشروع فً إدماج وربط التصاد الكٌان 

بٌة، وسط مناخ من لمع بااللتصادات العر -المؽتصب

الحرٌات لتمٌٌد حركة الموى الوطنٌة بحجة أولوٌة 

 "مكافحة اإلرهاب".

كلما تواصلت الحرب بٌن روسٌا والؽرب كلما أصبحت 

ا فً حالة من التخبط والتثالُل، وهذا سالسل التورٌد عالمٌ  

ا على البلدان العربٌة التً تستورد ا تؽذوٌ  ٌنعكس خطر  

الؽذابٌة، وهو تؤثٌر من حٌث اإلمداد معظم حاجاتها 

البطًء والثمن المتصاعد وخاصة بلد مثل مصر، وهو ما 

ٌظهر من التململ الواضح والمتزاٌد فً الشارع 

.المصري  

لعل الحرب، أي حرب، تحدٌدا  هً التً تكشؾ خطورة 

ضعؾ األمن الؽذابً ألي بلد وتؤثٌر ذلن على األمن 

.نظمة العربٌةالمومً، وهذا هو وضع معظم األ  

ولتخفٌؾ ولع األزمة ٌمول مصرؾ جً بً مورجان أن 

النظام المصري سٌموم بتخفٌض سعر صرؾ الجنٌه 

المصري لمواجهة الضؽوطات المالٌة المتصاعدة من 

جهة، وتراجع الدخل من العمالت الصعبة التً ٌوفرها 
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لدوم السٌاحة الروسٌة واألوكرانٌة. ومعروؾ أن السٌاحة 

در رجراج جدا ال ٌتحكم البلد المضٌؾ به هً رٌع، مص

بل ٌتؤثر بالتطورات العالمٌة، هذا إضافة إلى ارتفاع سعر 

.الممح كما وٌمعن النظام الحاكم فً مصر فً سٌاسة  

االلتراض من الصندوق والبنن الدولٌٌن، مما ٌثمل كاهل 

 أصحاب الدخول الثابتة من الموظفٌن والفبات األكثر فمرا.

ا دوما ، بؤن تهالن مولع مصر سٌاسٌ   نكرر التوضٌح

.والتصادٌا  ٌسحب نفسه على مجمل الوطن العربً  

 

8السـودان  

ٌتخبط السودان فً مؤزق متعدد ٌمكن وصفه بحٌاد وحتى 

ؼٌاب دور الموى التمدمٌة، وال نمول الثورٌة، عن الفعل 

السٌاسً وحتى االجتماعً. ولذا ٌدور الصراع، لو على 

احٌن سلطوٌٌن تطبٌعٌٌن وال عروبٌٌن نار هادبة بٌن جن

:وال وطنٌٌن  

الموى السٌاسٌة التً تسمً نفسها بالموى الثورٌة  -أ

والتً تستنزؾ الشارع دون تمدٌم برنامج وطنً 

وتحرري حٌث ال تمؾ ضد التطبٌع، وال ضد تحوٌل 

.الجٌش السودانً إلى مرتزلة تماتل الثورة الٌمنٌة  

تتمسن بالتطبٌع كً ال والمٌادة العسكرٌة التً  -ب

.تخسر الدعم األمرٌكً  

وٌبدو أن حالة من التساُكن تحصل بٌن الطرفٌن وهو ما 

ترضى عنه أمرٌكا، بمعنى شلل البلد وربما وصول 

.الوضع إلى تفكٌن مجدد له  

ٌترافك توجهات السودان مع لطٌعة خطرة مع أهم شركاء 

ة عند اإلراد أفرٌمٌا تنموٌا أال وهو الصٌن نزوال  

األمرٌكٌة، رؼم ما ٌجلبه ذلن من ترد على الوضع 

الداخلً نتٌجة ؼٌاب السلع االستراتٌجٌة وتدهور 

الخدمات، وعدم التفات أي من الموى سواء الحاكمة أو 

المعارضة للفرص المتاحة للفكان من سطوة البلطجة 

األمرٌكٌة. رؼم المولؾ المحمود للسودان فً الجمعٌة 

على لرار ؼربً بإدانة العملٌة العامة عشٌة التصوٌت 

 العسكرٌة الروسٌة فً أوكرانٌا.

 

 الخلٌـج8

حران اإلمارات وتوسٌع الهامش وتعدد العاللات تملٌد 

للكٌان الصهٌونً ورشوة لسورٌا، وفً نفس الولت تؤكٌد 

مُْطرٌة كنمٌض لالنتماء المومً. وكما أشرنا أعاله، العلى 

فإن لطر التً تدخل فً صمت عمٌك تعمل مع تركٌا على 

إٌصال الؽاز والنفط بشكل مشترن مع الكٌان عبر تركٌا 

إلى أوروبا كبدٌل أو بدٌل جزبً للطالة الروسٌة، وهو ما 

لطري مشترن  -صهٌونً -ٌُشاع عنه بؤنه مشروع تركً

)الؽاز والماء(، ودوره فً العدوان مابٌا  ضد سورٌا: 

م للماء من الشمال التركً إلى الكٌان والخلٌج أنابٌب سال

ا بسورٌا إلى ممابل الؽاز المطري من الجنوب، مرور  

تركٌا فؤوروبا بدٌال للؽاز الروسً. فآخر األنباء تحدثت 

أن لطر تستعد لتزوٌد ألمانٌا بالؽاز، وهذا ٌإكد تحلٌلنا بؤن 

خارجا  الكٌانات التابعة أعجز من اتخاذ أي لرار سٌادي

لى الهٌمنة اإلمبرٌالٌة.ع  

وهذا بالطبع تموٌض لدور روسٌا فً سورٌا أٌضا . وفً 

الولت نفسه فإن سابر كٌانات الخلٌج ؼضت الطرؾ عن 

إعالن العاللة االستراتٌجٌة العدوانٌة لتركٌا والكٌان، وهً 

العاللة التً تتسابك على تبرٌرها وتؤٌٌدها حركتً فتح 

.وحماس  

 

 

ٌمكن وضع تصرٌحات وزٌر خارجٌة لطر وبالمناسبة، ال 

السابك حمد بن جاسم فً نطاق الصدفة، حٌث لال بؤنهم 

فً الخلٌج كانوا ٌمفون ضد روسٌا ألنها شٌوعٌة وبؤنهم لم 

ٌكونوا ٌعرفون حمٌمة األمور وكانوا ٌطٌعون بال معرفة. 

.إن هذا تسطٌح لألمور وإخفاء للدور الخبٌث  

ا من نات الخلٌج تحمك مزٌد  لعل المفارلة الالفتة أن كٌا

األرباح نظرا  ألزمة الحرب الحالٌة، سواء الرتفاع أسعار 

الطالة أو لعرللة سالسل التورٌد، ولكن هذه األرباح لن 

ٌكون مصٌرها أفضل من مصٌر صنادٌك االستثمار التً 

 تصب فً المراكز المالٌة لإلمبرٌالٌة.

هذه الكٌانات ولكن، ترى إذا ما تولفت سالسل التورٌد فإن 

سوؾ تعانً ُشحا  فً المواد الؽذابٌة، حتى لو تزاٌدت 

.األرباح من النفط وحتى لو أُعٌك نسبٌا تصدٌره   
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هذا إن لم نمل بؤن روسٌا لن تؽفر للخلٌج وخاصة لطر 

دورها الخبٌث أٌضا  فٌما ٌخص األولمبٌاد، أي دورها ضد 

.روسٌا  

دمشك إلى  إن الحران المتشعب لإلمارات من طهران إلى

تل أبٌب إلى زعم إهمال هاتؾ باٌدن لٌست سوى ذر 

الرماد فً العٌون، وهذا ما ٌجب التنبه لما ورابه والذي ال 

بد ٌنكشؾ لرٌبا. وفً هذا السٌاق تندرج زٌارة الربٌس 

األسد لإلمارات وهً الزٌارة التً تعكس األزمة 

االلتصادٌة الهابلة فً سورٌا نتٌجة الحصار العدوانً، 

.ولكنها أٌضا لٌست ممبولة من العروبٌٌن تحت أي تفسٌر  

وفً الولت الذي تستمبل تركٌا ربٌس الكٌان الصهٌونً 

تشاركها البحرٌن الدور باستمبال ربٌس أركان الكٌان 

ورإساء أركان جٌوش عمان ولطر واإلمارات والبحرٌن 

والسعودٌة، بما ٌوحً أن الصهٌونً ربٌس أركان كل 

ه تكامل األدوار عالنٌة ضد الشعب جٌوش هإالء. إن

العربً الفلسطٌنً وضد محور المماومة، مما ٌإكد أن 

.سٌاسات هذه الكٌانات وأدوارها تتم فً واشنطن  

 

 

لم ٌتولؾ نظام آل سعود عن العدوان ضد الٌمن، كما أنه 

انملب على المحادثات مع إٌران ألنه حاول جرها للضؽط 

ات لام بإعالنه عن على الٌمن، ولكً ٌولؾ المحادث

شخصا، ومن ٌدري كم هً المجازر  81مجزرة إعدام 

.المخفٌة  

 

إن أخطر ما ٌواجه األمة العربٌة والعالم فٌما ٌخص دور 

الخلٌج عموما هو النفاق الرسمً العالمً الطبمً مع هذه 

األنظمة العمٌلة، والمعادٌة كل لمحكومٌه ولألمة 

الطبمً والنفاق ولإلنسانٌة جمعاء. ولعل كشؾ الرٌاء 

السٌاسً لعدٌد األحزاب واألنظمة الرسمٌة فً العالم هو 

.إحدى رسابل اشتبان  

 

 

 الٌمـن8

بعد سبع سنوات من العدوان اإلمبرٌالً بؤدواته المحلٌٌن،  

ٌفاجبنا شعب الٌمن بموة كامنة تستعصً على مماٌٌس علم 

االجتماع وحتى علم الثورة، إنها الموة الكامنة فً األمم 

وخاصة منها العرٌمة. تمصؾ الثورة الٌمٌنة موالع النفط 

لكن فً مملكة العتمة. ال ٌنمص الٌمن الصد والرد، و

ٌنمص الٌمن كما ٌنمص فلسطٌن استعادة الشارع العربً 

لٌدخل فً االشتبان. إن ألبح نفاق سٌاسً وثمافً هو فً 

التؽاضً عن العدوان اإلماراتً والسعودي العمٌلٌن ضد 

الٌمن. ٌعلمنا الدرس الٌمنً أن الشعب وحده الذي ٌوصل 

 األمم إلى النصر.

 

 المغـرب العربـ8ً

الجزابر اتخاذ خطوة لألمام تُجابه بعداء كلما حاولت 

مكشوؾ من الثورة المضادة. ولعل آخر هذا مولؾ 

االستعمار اإلسبانً مع النظام العمٌل فً المؽرب ضد 

الصحراء الؽربٌة، أي ضد الجزابر أٌضا ، وهذا ال ٌخرج 

عن االصطفاؾ اإلمبرٌالً الؽربً فً الحرب ضد 

لثالثٌة اإلمبرٌالٌة روسٌا، وضد محاوالت لطع الهٌمنة ا

.على العالم   

ظلت الجزابر حتى اآلن على الحٌاد ورفضت االستجابة 

لطلبات اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة لتعوٌض النمص فً الؽاز 

الروسً، الذي لررت إدارة باٌدن ولؾ استٌراده. وتمول 

المصادر: أن الجزابر مفضلة عاللاتها الدبلوماسٌة مع 

ة التً لد تؤتً من أوروبا. موسكو على المصالح المالٌ

ٌوضح المولؾ الذي اتخذته الجزابر لوة العاللات 

الدبلوماسٌة بٌن الجزابر وموسكو منذ استمالل الجزابر 

، عندما أعلن االتحاد السوفٌتً إلامة عاللات 1962عام 
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دبلوماسٌة مع الجزابر المستملة. إذا ما استمرت الجزابر 

دنى فً االبتعاد عن فً هذا المولؾ فهً تلبً الحد األ

.الهٌمنة اإلمبرٌالٌة  

من جهة ثانٌة فالجزابر مستهدفة من العدو الفرنسً بعد 

انسحاب فرنسا الُمذل من مالً وحلول روسٌا محلها، 

ورفض الجزابر التعاون معها فً المنطمة. وبالطبع، فإن 

فرنسا وإسبانٌا تدعمان التطبٌع الرسمً المؽربً 

السفاح ضد الصحراء وضد  وتحرشات النظام الملكً

الجزابر. ومع ذلن فإن بٌد الجزابر سالحها النفطً، 

فارتفاع سعر النفط ٌشكل ضؽطا مجددا على نظام 

.المؽرب بعد أن أولفت الجزابر تمرٌر نفطها منه وإلٌه   

على الصعٌد العربً نجحت الجزابر فً تعلٌك عضوٌة 

نمسم الكٌان كمرالب فً االتحاد اإلفرٌمً، وبالطبع ا

العرب هنان بٌن تابع للصهٌونٌة ورافض لها.  كما أنها 

سوؾ تستضٌؾ مإتمر الفصابل والشخصٌات الفلسطٌنٌة 

فً الشهر المادم، وهو استمبال خلٌط فلسطٌنً ال ٌُرتجى 

منه شٌبا . وهذا ٌدل على عدم وجود مولؾ جذري للسلطة 

عٌة الجزابرٌة كما ٌبدو، ال فً السٌاسة االلتصادٌة االجتما

داخلٌا وال على الصعٌد العروبً لمواجهة أنظمة التبعٌة 

.والعدوان ضد األمة  

 

بٌنما اتخذ النظام التونسً خطوة فً محاصرة منظمات 

من الخارج،  األنجزة وخاصة تلمً حزب النهضة أمواال  

 وجلب زعٌمه للمضاء بتهمة تهجمه على الموى األمنٌة،

ل االختراق المشبوه  لـ"مإسسة روزا فإنه ٌسجَّ

لوكسمبورغ" مكتب شمال أفرٌمٌا وهً لؽم ألمانً ٌدٌره 

حزب ذٌلنكا الٌسار االمبرٌالً، ولها مكتب فً تل أبٌب 

ولبنان  67و 1948ٌشرؾ على مكاتبها فً المحتل 

واألردن. وتعمل على تجنٌد مثمفً الٌسار بالوظابؾ، 

ضد  وٌشكل االتحاد التونسً للشؽل هدفا سمٌنا لها لتحوٌله

 الدولة. فهً أنجزة ٌسار.

ن هذا النظام ولؾ على الحٌاد فً الجمعٌة العامة أكما و

لألمم المتحدة فٌما ٌخص الحرب فً أوكرانٌا. ولم ٌمدم 

ربٌسه لٌومنا هذا أي برنامج مخالؾ إلمالءات البنن 

ة وصندوق النهب الدولٌٌن، وإن كان ٌؤخذ خطى بسٌط

باتجاه تموٌض هٌمنة حزب النهضة ومختلؾ لوى الدٌن 

السٌاسً، وبالطبع فهذه الموى الرجعٌة لم تتولؾ عن 

محاوالت مواجهة الدولة متذرعة بالدور البرلمانً والتفنن 

سعٌد. لكن ورٌة أو عدم دستورٌة لرارات لٌس فً دست

ٌنبؽً الحذر من أنه تحت شعار مماومة االخوان طالت 

لموى الوطنٌة والدٌممراطٌة بكٌفٌة تهدد إتاحة إجراءاته ا

الحرٌات وتشكل خطرا على الموى الثورٌة مستمبال، ولسنا 

 على ٌمٌن مما ٌُنشر عن عاللة هذا النظام باإلمارات!

 

وفً لٌبٌا بٌنما تتجه األمور لتؽلب باش آؼا المدعوم من 

مصر وخلٌفة حفتر، وزعمه أنه سٌدخل طرابلس ولن 

لٌبٌا سوى حكومة واحدة، فإن دبٌبه ال ٌزال ٌكون فً 

ا من تركٌا. هذا إلى جانب تجدد دور المٌلٌشٌات مدعوم  

حٌث أولفت ضخ النفط فً منتصؾ شهر آذار، عادت 

 وسمحت بذلن مما ٌإكد ؼٌاب سلطة واحدة

فً ظل ارتفاع  كبٌرا   تواجه السلطات المؽربٌة تحدٌا  

د من موجة جفاؾ تكالٌؾ واردات الممح مع معاناة البال

هً األلسى منذ سنوات، وإن كان المطر لد انهمر مإخرا 

بعد فوات الموسم، كما زادت تكالٌؾ فاتورة الممح على 

الحكومة المؽربٌة، مع ارتفاع األسعار عالمٌا بسبب 

الحرب الروسٌة األوكرانٌة! ولعل معنى هذا االفتمار هو 

تكاملتٌن أي أن هذا النظام عاجز فٌما ٌخص التنمٌتٌن الم

ة ٌععة، مما ٌإكد منهوبٌة الثروة وتبالزراعة والصنا

 كمبرادورٌة فً خدمة طبمة متخارجة.

 

لتملٌل من تؤثٌر تولؾ الممح اوحاولت الدولة المؽربٌة 

اللٌن )المستخدم فً صناعة الخبز( من روسٌا وأوكرانٌا، 

إال أن مستوردٌن وخبراء التصاد أشاروا إلى أن الوضع 

الحالً سٌدفع الدولة إلى البحث عن بدابل لروسٌا 

وأوكرانٌا وهما تؤتٌان فً المركزٌن الثانً والثالث، بعد 

د البلد بالممح اللٌن. فرنسا، ضمن البلدان التً تزو

 805ولإلشارة فالمؽرب استورد فً شهر ٌناٌر المنصرم 

ألؾ طن فً نفس الفترة  338آالؾ طن من الممح، ممابل 

، مما ٌكشؾ حجم التخرٌب الذي ٌتعرض 2021من سنة 

له المطاع الزراعً فً توجٌهه نحو تلبٌة إمالءات 

وحاجٌات السوق االمبرٌالٌة، بل ووضع أراض خصبة 

رهن االستؽالل من الكٌان الصهٌونً الذي أنشؤ 

مستوطنات ألؼراس التمور و)األفوكادو( التً تستنزؾ 

الفرشة المابٌة وذلن على حساب حاجٌات األمن الؽذابً 

للشعب المؽربً، كما وٌفضح الدعاٌة الدٌماؼوجٌة لما 

ٌسمى "المخطط األخضر". فالمؽرب هنا هو حالة 

للمركز؛ فطالما ٌستورد الممح  نموذجٌة على تبعٌة المحٌط

فهو ال شن ٌستورد المنتجات الصناعٌة. وبالتؤكٌد ٌذهب 

الكثٌر من ثروة الشعب على تسلٌح نظام ٌعتدي على 

الصحراء والجزابر، وعلى بذخ الملن ولصوره وحاشٌته 

 واستعراضاته المكلفة. 

لعدد الثاهيا  المشهد السياسي 



 
13 

ا الرتفاع وكذلن توفٌر مخصصات إضافٌة لالستٌراد نظر  

لمٌا ، وهذا ال شن سٌدفعها عمٌما فً أحضان األسعار عا

صندوق النمد الدولً!  إّن من المتولع تكثٌؾ االستٌراد من 

بلدان أوروبٌة والوالٌات المتحدة وكندا لتؤمٌن االحتٌاجات 

من الممح اللٌن والصلب، مما ٌعنً مساهمة هذا النظام 

العمٌل فً خدمة أخطر لإلمبرٌالٌة خالل الحرب الدفاعٌة 

!روسٌةال   

 

  المشـرق8

 العـراق8 

سٌمر حتى ٌبرأ العراق من  ا طوٌال  لم ٌبرأ، وٌبدو أن ولت  

الشبك الطابفً للسلطة وخاصة لدى لٌادات ومرجعٌات 

الطابفة الشٌعٌة التً احتل األمرٌكً البلد وسلمها السلطة، 

ٌْنًِ على  وحٌنما تركزت أمورها دخلت فً صراع بَ

احتكار ولٌس فمط تماسم السلطة. وها لد مرت عدة أشهر 

رباسة الجمهورٌة على مؤزق تشكٌل الحكومة ورباستها و

.دون نتابج تذكر  

كما تم رد هذه الخالفات إلى المحكمة االتحادٌة أي التً 

وضع أُسَّها دستور الحاكم األمرٌكً برٌمر، بمعنى أن 

البلد بمً ٌدور فً فلن الترتٌبات األمرٌكٌة التً هً فً 

.صالح التصارع الطابفً حتى داخل الطابفة الواحدة  

ولؾ مسعود البرزانً الذي رّشح هذا األمر انعكس على م

بالتحالؾ مع ممتدى الصدر ودمحم الحلبوسً لرٌبه رٌبر 

برزانً، وهو ذو أصول أمنٌة واستخباراتٌة، لمنصب 

ربٌس العراق ضد الربٌس الحالً برهم صالح، وهو من 

حزب االتحاد الوطنً الكردستانً والذي سبك له أن ولؾ 

رالٌٌن عن الدولة!فصال الكرد العمع لرار البرزانً الن  

على الصعٌد العربً، فإن الكتلة الصدرٌة تفتح عاللات 

مع السعودٌة واإلمارات بهندسة أمرٌكٌة وذلن على 

حساب إٌران، ولٌس طبعا من أجل عراق عروبً خارج 

!أٌة هٌمنة  

 كما ٌلتزم العراق الحالً بالحصار االلتصادي المفروض 

.ضد سورٌا  

ورؼم عدم حصول تصرٌحات رسمٌة عرالٌة فٌما ٌخص 

الحرب ضد أوكرانٌا والؽرب، إال أن البنن المركزي 

العرالً الترح مإخرا  على الحكومة عدم إبرام أي عمود 

جدٌدة، وتعلٌك التعامالت المالٌة مع روسٌا، إثر فرض 

وزارة الخزانة األمرٌكٌة عموبات على موسكو مما ٌإكد 

.هذا النظام للمحتل تبعٌة  

وحتى اآلن، لم ٌُعلن مولؾ الحكومة العرالٌة من ممترح 

البنن المركزي، وهو صمت ٌعنً المبول. تجدر اإلشارة 

إلى أن النظام العرالً لد استمرئ بماء االحتالل األمرٌكً 

.والتركً وٌستجدي هٌمنة عمالء الخلٌج  

 لبنان8 

. شتباناالعدد من  لموسع عن لبنان فً هذانُحٌلكم للتحلٌل ا

( 15)صفحة   

 سـورٌا8

على الرؼم من وجوب عدم عودة سورٌا إلى الجامعة 

العربٌة إال أن معظم الجامعة ال تزال ترفضها تحت تؤثٌر 

ا. وكما ٌبدو فإن فتح الخلٌج الموجه أمرٌكٌا وصهٌونٌ  

أبوابها لإلمارات، لم تُفد فً هذا المجال. صحٌح أن وضع 

بمبول السمؾ الذي نفضل، ولكن كما  سورٌا ال ٌسمح لها

ٌبدو فإن المصالح الطبمٌة لكتل النظام وتمركز الفساد 

تعٌك أٌة خطى جذرٌة، وكؤن البلد بمً لدٌه ما ٌخسره إذا 

 ما اتخذ خطى المطٌعة مع النظام العربً إن ُوجد.

هذا الوضع المعمد والصعب فً سورٌا أنتج زٌارة الربٌس 

.األسد لإلمارات  

ٌبدو فإن النظام فً حالة من تمٌٌد ٌدٌه، أي تمٌٌد وكما 

ذاتً لٌدٌه تجاه استبصال الفساد الذي كما ٌبدو أصبح 

"االلتصاد السٌاسً للفساد"، وهذا ٌإثر على معنوٌات 

الجٌش العربً السوري رؼم إنجازاته، وٌعٌك التوجه 

الحمٌمً شرلا، وٌُبمً التجارة الخارجٌة بٌد البرجوازٌة 

مع أن إمسان الدولة بالتجارة الخارجٌة فً فترة التجارٌة 

.الحرب هً لاعدة عامة  

وٌبدو أنه نظرا  لهذه العوامل ال ٌستطٌع النظام ال ضرب 

صهٌوٌنة وال لاعدة اإلرهاب الدٌنً -المستعمرة الكر

السٌاسً فً إدلب، وهذا بالطبع ٌُرٌح العدو التركً 

.والصهٌونً واألمرٌكً، بل هو هدفهم  
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ان األردن8حـر  

لٌس األردن سوى كٌان وهذا ٌعٌك بناء حركة وطنٌة 

ا مع متماسكة ولادرة على تؽٌٌر النظام، إال إذا كان متحد  

سورٌا أو العراق أو كلٌهما. لذا ٌرتفع منسوب الحران 

الشعبً ولكن ٌعود لٌنخفض، والحران تعبٌر عن حك 

لكن النظام والذي كما ٌبدو  .وتْوق الشعب للتحرر بالطبع

باع معظم ممدرات البالد محمً هذه المرة، لٌس فمط 

بموى الممع والمخابرات المحلٌة بل بجٌش أمرٌكً فً 

.األردن نفسه  

إلى جانب جٌش االحتالل األمرٌكً، فإن اإلخوان 

المسلمٌن هم رصٌد للنظام مهما حاولت لٌاداتهم الظهور 

مع بعض الموى الٌسارٌة، بمظهر المعارضة أو التحالؾ 

التً ال ٌمكنها الولوؾ على سالٌها دون ركٌزة حتى ولو 

مضادة للثورة! وهذا فً النهاٌة ٌخدم النظام العمٌل 

.تارٌخٌا  

8األرض المحتلـة  

لد ال ٌكون لدٌنا جدٌدا عن األرض المحتلة حٌث ٌتسابك 

على نشر اخبارها كل من العدو والثورٌٌن. لكن ما نود 

إلٌه هو تزاٌد التباعد بٌن الشعبً والرسمً فً  اإلشارة

.األرض المحتلة  

ولٌس هذا التباعد سلمٌا  بمعنى تمسٌم عمل أو حٌاد كل 

طرؾ عن دور اآلخر، بل إن لوى المماومة التً تتصاعد 

وخاصة فً الضفة المحتلة تتعرض لعدوان ممنهج من 

سلطة أوسلو. ومع ذلن، وحرصا  على العمل الوطنً 

لوى المماومة تحوٌل النضال ضد االحتالل إلى  تتحاشى

تصارع داخلً، مما ٌخدم السٌاسة المنهجٌة لالحتالل 

.والرجعٌات العربٌة واإلمبرٌالٌة  
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كانت مصادلة حلؾ شمال األطلنطً، الجناح العسكري 

 2004لمته بإسطنبول ٌونٌو لإلمبرٌالٌة العالمٌة، فً 

على مشروع ما ٌسمً " باإلصالح السٌاسً للمنطمة"، 

ممدمة لمشروعه األشمل المسمى "مشروع الشرق األوسط 

الكبٌر" الهادؾ إلعادة تمسٌم البلدان العربٌة وهٌكلتها وفك 

متطلباته الجدٌدة؛ والتً ٌملٌها التنالض بٌن االمبرٌالٌة فً 

نب، وصعود دول شبه المحٌط صورتها المعولمة من جا

المتمثلة فً الصٌن وروسٌا من جانب أخر. وما ٌمتضٌه 

هذا التنالض من تؽٌٌر ألدوار وتراتبٌة وكالء االمبرٌالٌة 

فً الوطن العربً، كذا التخلص من كل ركابز المماومة 

للمشروع االستعماري. لذلن تتصدر مهمة ضرب وتصفٌة 

اجندة  -سلحة منهاخاصة الم-كل مماومة وطنٌة عربٌة 

السٌاسة األمرٌكٌة االستعمارٌة فً المنطمة، لما تمثله تلن 

المماومات من إعالات أساسٌة لنفاذ واستمرار هذا 

المشروع، وٌصبح إخضاع محور الممانعة العربٌة هدفا 

 مباشرا والزما لنجاح مشروع الهٌمنة.

وكما كان تفجٌر الحرب األهلٌة اللبنانٌة الطابفٌة عام 

م هو الرد االستعماري الرجعً العربً على 1975

تصاعد المد الوطنً التحرري، الذي لادته الحركة الوطنٌة 

اللبنانٌة الفلسطٌنٌة المشتركة فً لبنان ضد الكٌان 

الصهٌونً. فإن تحرٌن الموى الطابفٌة اللبنانٌة المرتبطة 

بالتحالؾ األمرٌكً/ الفرنسً للمٌام بالتحرٌض الطابفً 

لفتن، بل والدفع باتجاه تجدد الحرب األهلٌة، ٌظل وإشعال ا

خٌارا  لهذا التحالؾ إلضعاؾ وتصفٌة المماومة اللبنانٌة 

التً عجز الكٌان الصهٌونً وآلتِِه العسكرٌة عن تصفٌتها، 

ولتشدٌد الحصار على سورٌا ولطع المدد بٌن المركزٌن 

.المماومٌن فً كال البلدٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمد أجهضت المماومة اللبنانٌة بانتصارها وصمودها فً 

م ممدمة الموجة األولى للربٌع 2006تموز/ ٌولٌو عام 

العربً )مشروع الشرق األوسط الجدٌد(؛ مما عطل 

إعادة استعمار واستتباع المنطمة وفك اآللٌات  مشروع

الجدٌدة التً تتطلبها طبٌعة التطلعات اإلمبرٌالٌة، األمر 

الذي اضطرها للموافمة على استمرار تجمٌد الوضع 

اللبنانً وفك مبدأ التسوٌات أو ما ٌسمى فً األدبٌات 

اللبنانٌة بـ"الحرٌرٌة السٌاسٌة". إذ دخلت المماومة كعامل 

مإثر، وبات لبنان ٌعٌش بٌن توازنات متنالضة جدٌد و

تجمع بٌن البنٌة التابعة لاللتصاد والمحاصصة السٌاسٌة 

الطابفٌة من جانب، وصعود لوى المماومة والردع للكٌان 

الصهٌونً من جانب آخر. فبدت السٌاسة فً مكان 

وااللتصاد الرٌعً التابع والبنٌة الطابفٌة فً المكان 

هو نتاج طبٌعة توازنات الصراع  النمٌض، زواج هجٌن

على المستوٌٌن العالمً والمحلً معا، إال أن تلن 

التسوٌات )الدوحة، التسوٌة الرباسٌة( بدت وفى لحظة 

معٌنة، منتهٌة الصالحٌة. خاصة بعد صمود كل من 

سورٌة ولبنان ونجاتهما من الموجة الثانٌة من الربٌع 

.شٌةالعربً فً صٌؽته النٌو لٌبرالٌة/ الداع  

الوالع اللبنانً لم ٌعد ٌلبى شروط الهٌمنة إللٌمٌا 

ا  8ومتطلبات المواجهة عالمٌا  

-كان لد اتخذ المرار بتؤجٌل معركة الداخل فً لبنان 

لحٌن سموط سورٌة خشٌة رد  -استمرار سٌاسة التسوٌات

فعل المماومة اللبنانٌة والذي من شانه دخول الكٌان فً 

تخشاه اإلدارة االمرٌكٌة لتؤثٌره المعركة، وهو األمر الذي 

على حشد الجماهٌر وراء شعارات "مكافحة الفساد 

والدٌممراطٌة والحكم الرشٌد"، المنصوص علٌها ضمن 

.مشروع الشرق األوسط الجدٌد بحسب المفهوم االمرٌكً  

لعدد الثاهيا لبوانملف:    

َقطت تقبغع يشزوعٍ انصًىد وانهًُُت :نبُبٌ  

 

 رذبٌف اٌؾ١ٛػٟ اٌٍجٕبٔٝ ٚدضة اٌىزبئت اٌّبسٚٔٝ
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بعد الهزٌمة النسبٌة والملحوظة لمشروعهم العدوانً فً  

إه خطورة استمرار سورٌة أدرن المركز األمرٌكً وحلفا

وجود المماومة اللبنانٌة، فهً لم تكتؾ بتمٌٌد الذراع 

الطولى للكٌان الصهٌونً وكسر ؼطرسته فً لبنان، بل 

انها لعبت دورا حاسما فً هزٌمة المشروع األمرٌكً 

الخلٌجً فً سورٌة. وباتت المماومة عدو لدود لٌس 

كل للمركز االستعماري األمرٌكً فحسب، بل للوكالء فً 

من الخلٌج وتركٌا ولاعدته االستعمارٌة فً فلسطٌن 

المحتلة. لذلن لرر المركز ومعه الوكالء التابعٌن انهاء 

استراتٌجٌة تؤجٌل المواجهة، والتضى ذلن نسؾ سٌاسة 

التسوٌات عبر ضرب "الحرٌرٌة السٌاسة" التً كانت 

تمثل أداة تجمٌد الوضع اللبنانً لحٌن تؽٌر دواعً هذا 

واتبع المركز والوكالء االللٌمٌٌن عدة بدابل  التجمٌد،

:نوجزها فٌما ٌلً  

إحداث أكبر ضرر بااللتصاد اللبنانً الهش  -أ 

ضمن سٌاسة محاصرة سورٌة، هذا االلتصاد 

المهندس مالٌا لٌكون عرضة لالنهٌار بفعل ألل 

التملبات، المبنً على التوسع فً سٌاسة تموٌل العجز 

ال عن اتباع الحكومات من خالل سندات الدٌن. فض

اللبنانٌة المتعالبة منذ أزمة التضخم الكبرى فً 

الثمانٌنات من المرن المنصرم، على التحول لدولرة 

المعامالت المالٌة والسماح لبعض المصارؾ تكوٌن 

الرسامٌل لدٌها بالدوالر، والمشرعة بتعدٌالت 

لانونٌّة سمحت باستخدام الدوالر كؤصول لرسامٌل 

باإلضافة العتماده المتزاٌد على الدعم الشركات؛ 

الخلٌجً الذي كان متوافرا للحرٌرٌة السٌاسٌة ذات 

.التوجه النٌو لٌبرالً  

فور استمالة الحرٌري انمطع الدعم الخلٌجً وتحول إلى 

حصار التصادي، وفرضت المٌود على التحوٌالت من 

الخارج، لٌدخل االلتصاد واللٌرة اللبنانٌة معا فً سلسلة 

انهٌارات متتابعة، وساعدهم فً ذلن أن نظام لبنان المالً 

أشبه بهرم بوزنً )نسبة الً النصاب اإلٌطالً مبتكر 

عملٌة النصب ذات المتوالٌة الهندسٌة( بمواعد تموٌل 

محلٌة، حٌث ٌجري التراض أموال جدٌدة للسداد لدابنٌن 

.لابمٌن  

الكمبرادورٌة المافٌاوٌة اللبنانٌة  استخدام الركابز -ب

خاصة المنتمٌن لمٌادات أحزاب الموات والكتابب 

اللبنانٌة وتٌار المستمبل، فً تعظٌم التضخم وتخزٌن 

الولود واألدوٌة ومنعهم عن المستهلكٌن، وعلى سبٌل 

اللبنانٌة ولود  المثال ال الحصر، ضبطت السلطات

التدمٌرٌة  أضعاؾ الموة 10حداث إمخزن بما ٌعادل 

لمرفؤ بٌروت فً مستودع واحد تابع للموات اللبنانٌة 

من عدة مستودعات ٌخزن بها الولود بؽرض تعظٌم 

.التضخم  

على المستوى السٌاسً إحداث فراغ بالضؽط  -ج 

على الحرٌري لالستمالة وهو ما حدث بعد أسبوعٌن 

فمط من اندالع االحتجاجات المسٌرة، بسبب عزم 

تواصل الالحكومة تطبٌك ضرٌبة على خدمة 

جتماعً عبر االنترنت، ومن ثم تصاعدت اال

االحتجاجات ولطع الطرلات بهدؾ إحداث الشلل 

والجٌش اللبنانٌٌن وحركة االلتصاد، الكامل للسلطة 

فضال عن تنشٌط المراكز الحمولٌة والجمعٌات 

التابعة لمإسسات دولٌة النشاط والممولة من الؽرب 

والسفارة األمرٌكٌة، وأبرزها منظمات "روزا 

لكسمبورغ" و"فرٌدرٌش أٌبرت" و"فرٌدرٌش 

ناومان"، و"مإسسة فورد" و"مإسسة المجتمع 

ات األمرٌكٌة التابعة للولؾ المفتوح"، والمإسس

الدٌممراطً والجمهوري، ومجموعة المإسسات 

المطرٌة وعلى راسها المركز العربً لدراسة 

السٌاسات، حٌث تم التنسٌك بٌن تلن المنظمات 

 2019 أكتوبر 17وتوابعها فً لبنان لبل أحداث 

بعام كامل. ولم ٌمتصر التنسٌك على تلن المنظمات، 

ٌاسٌة ٌسارها وٌمٌنها على بل شمل األحزاب الس

السواء، حتى إن أحد أحزاب الٌسار اللبنانً )الحزب 

الشٌوعً اللبنانً( ٌشكل فٌه نشطاء التموٌل األجنبً 

النسبة األعظم من أعضاء لجنته المركزٌة، ونفس 

االمر بالنسبة للتنظٌم الشعبً الناصري ولطاع كبٌر 

من الحزب السوري المومً االجتماعً، أما ما 

خص الٌسار الدٌممراطً اللبنانً وأحزاب الموات ٌ

والكتابب وحزب سبعة ومجموعة شربل نحاس 

.ونشطاء الجامعة األمرٌكٌة فحدث وال حرج  

 

امتد نشاط تلن المنظمات لٌشمل لبنان طوال  وعرضا  وفى 

تنسٌك جمع الكتاببً والمواتً والشٌوعً والناصري 

سابك باالنضمام والداعشً مثال خالد الحجٌري، المتهم ال

إلى جبهة النصرة فً عرسال الذي أشرؾ مع "حراس 

لعدد الثاهيا  ملف: لبوان 
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المدٌنة" على تجهٌز حفل لمارسٌل خلٌفة فً طرابلس، 

انتظم كل هإالء تحت شعارات مجهلة بهدؾ خلط 

األوراق، وتحمٌل حزب هللا تبعات األزمة الطابفٌة 

.والسابمة على وجوده  

 

 

 

باختالق استهداؾ سالح المماومة وحزب هللا  -د

ا أجواء أشبه بؤجواء اؼتٌال الحرٌري، تمهٌد  

الستدعاء التدخل الدولً، فكان تفجٌر مٌناء بٌروت 

وما استتبعه من اتهامات إللصاق المسبولٌة 

بالمماومة. وهنا ٌجب التولؾ عند ظاهرة حزب هللا 

فهو نموذج جدٌد كونه مكون مذهبً شٌعً إال أنه 

مل األحزاب الطابفٌة ٌموم بوظٌفة سٌاسٌة مؽاٌرة لكا

اللبنانٌة، للدرجة التً جعلت االمبرٌالٌة االمرٌكٌة 

ومعها الكٌان الصهٌونً واألنظمة العربٌة التابعة 

.اا مباشر  ٌعتبرانه عدو    

وألنه مكون طابفً أصبح وحده هدؾ المنظمات 

دولٌة النشاط "المدنٌة" الممولة، والتً رأى 

ل الوسٌلة األمرٌكً أن التوجه الستخدامها ٌشك

  .المثلى لمواجهة حزب هللا

 

8لبنان وتماطع مشارٌع الهٌمنة  

مع توالى االكتشافات لالحتٌاطٌات الؽازٌة فً حوض 

البحر المتوسط أمام سواحل كل من سورٌة ولبنان 

 122وفلسطٌن المحتلة ومصر، تلن االحتٌاطات الممدرة بـ

عن احتٌاطٌات نفطٌة تمدر بما  ترلٌون لدم مكعبة، فضال  

ترلٌون برمٌل، أصبح وجود المماومة اللبنانٌة  2ٌمارب 

 احجر عثرة أمام احتمالٌة وصول هذ والدولة السورٌة

الؽاز لسوق الطالة فً أوروبا. فاذا كانت ضرورة 

التخلص من نظام الحكم فً سورٌة مسؤلة ملحة لمرور 

بسورٌة، اآلن  الؽاز المطري ألوروبا عبر تركٌا مرورا

أصبح التخلص من الدولة السورٌة والمماومة اللبنانٌة معا 

لضٌة تجمع وكالء االمبرٌالٌة األمرٌكٌة العرب واألتران 

والمراكز االمبرٌالٌة االوروبٌة، ومن خلفهم الكٌان 

الصهٌونً المؽتصب للؽاز واألرض الفلسطٌنٌة مسؤلة 

.اأكثر الحاح    

لذلن كان اختٌار لبنان ذلن البلد الصؽٌر بصفته األضعؾ 

التصادٌا واجتماعٌا كخٌار بدٌل، نظرا لتعطل مشروع 

االمبرٌالٌة فً سورٌة، فهزٌمة المشروع العربً المماوم 

فً لبنان ٌضرب عصفورٌن بحجر واحد. فهو من ناحٌة 

ٌعتبر زوال للعمبة الكإود األصعب أمام الكٌان 

ومن ناحٌة أخرى فرصة للتفرد بسورٌة بعد الصهٌونً، 

زوال حلٌفها المماوم، وبهذا الفهم أصبح لبنان محل تماطع 

لمشروعان مهٌمنان؛ األول وهو األكبر عالمٌا ٌتمثل فً 

إٌجاد البدٌل إلزاحة روسٌا الصاعدة، تمهٌدا لالنفراد 

بالصٌن فً معركة طوٌلة لإلطاحة بها خارج تمسٌم العمل 

لً، أما مشروع الهٌمنة المباشر فٌتمثل فً الدولً الحا

إدماج الكٌان الصهٌونً ضمن بنٌة مشروع الشرق 

األوسط الكبٌر، تمهٌدا لإلجهاز النهابً على مشروع 

التحرر الوطنً العربً، وضمان أمن الكٌان 

.واستمرارٌته  

فً لبنان، إذن، نحن إزاء نموذج مركب تمتزج فٌه عوامل 

ع التحرر الوطنً العربً، مع الهزٌمة المرحلٌة لمشرو

ظل بٌبة تعانً عوامل صعود المماومة وصمودها، فً 

بٌكو وآثاره المكرسة للطابفٌة -تبعات تمسٌم ساٌكس

.واالستتباع  

ا نموذج ٌتمترس فٌه النشاط الكمبرادوري اللبنانً مدعوم  

بكل ما وفره االستعمار من عوامل تخلؾ واحتجاز 

واجهة مع الكٌان لشروط التنمٌة، ومماومة فً م

الصهٌونً، وبنٌة التصاد تابع هش؛ لذلن فان لبنان لن 

ٌتخطى الطابفٌة إال بتحطٌم الهٌمنة، وتحدٌث المجتمع 

اللبنانً، وتصنٌعه وتفكٌن بنٌته االجتماعٌة التً تعٌد انتاج 

االستتباع فً صورته الطابفٌة. وهذا األمر ٌصطدم بحمٌمة 

ال تحدٌث ٌتحممان فً ظل أساسٌة مفادها، أنه ال تنمٌة و

سوق محدودة، وال طابفٌة تنتهً إال فً محٌط دولة 

مواطنة كبرى. بعبارة أخرى ال أفك لالنعتاق إال بنفً 

المطرٌة، والوحدة المرحلٌة ضمن سورٌا كبرى كخطوة 

أولى فً سبٌل دولة عربٌة موحدة، وطنٌة دٌممراطٌة 

ن نٌر شعبٌة تفتح الطرٌك إلى مجتمع اشتراكً متحرر م

االستؽالل. وهذا ماال تدركه بعد الموى المحسوبة اسمٌا 

على معسكر االشتراكٌة من الٌسار العربً، والتً وجدت 

ا لها ومن استؽالل معاناة فً الثورات المخملٌة متنفس  

الجماهٌر هدفا ال لتوضٌح أسباب التخلؾ ومراكمة وعى 

رإٌة التحرر الوطنً ذو األفك االشتراكً، بل للتماهً مع 

االستتباع وتوهم أن هدم الطابفٌة ٌتم بالموانٌن وسن 

التشرٌعات دون هدم ركابزها، وأن اإلؼراق فً المطرٌة 

 هو السبٌل لوطن حر وشعب سعٌد.

 

لعدد الثاهيا وانملف: لب   
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انًحتهت يُذ بذاَت انعبو شهذاء فهسطٍُ  

 

ه سُبراث انًستىغٍُُ، ويُهى انفذائٍُُ انذٍَ تاستشهذ وهى َتصذي نهًحتم دفبعبً عٍ أرظه، ويُهى يٍ دهس يُهى يٍ

نذٍَ استشهذوا فٍ اسجم بأسًبء انشهذاء  نكىعزض َ .ىإرهببهاستشهذوا يقبهٍُ غُز يذبزٍَ، ويُهى يٍ استشهذ بزصبص 

  :نذكزاهى انطبهزة تخهُذاً  تبرَخ إصذار انعذد حتً 2022عبو  ت بذاَت يٍفهسطٍُ انًحته

 

-1 

: ثى١ش دمحم ِٛعٝ دؾبػانشهُذ  

ػبَ 21: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  6: انتبرَخ  

اً فجش اٌؾٙبدحثى١ش ٔبي  ِغ لٛاد االدزالي ػذح ِشاد بد وض١شحوباؽزجثؼذ  :ظزوف االستشهبد

٠ٕب٠ش. 6ثزبس٠خ  ثبؽزجبن ِغٍخ ِغ لٛاد االدزالي فٟ ِخ١ُ ثالطخ  

 

 

-2 

ِصطفٝ ٠بع١ٓ فٍٕخ: انشهُذ  

بَػ 25: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  6: انتبرَخ  

فبؽٟ جشاء د٘غٗ ِٓ لجً ِغزٛطٓ  اٌؾ١ٙذاسرمٝ  ؽ١ٙذ ٌمّخ اٌؼ١ؼ، اٌزٞ: ظزوف االستشهبد

.هللا لشة دبجض ث١ذ ع١شا غشة ساَ  

 

لعدد الثاهيا سطين المحتلةشهداء فلملف:    



 
19 

 

3-  

ػّش ػجذ اٌّج١ذ أعؼذ: انشهُذ  

ػبَ 80: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  12: انتبرَخ  

أصٕبء ػٛدرٗ ٌّٕضٌٗ فٟ لش٠خ اٌّجشَ االدزالي  ج١ؼاٌؾ١ٙذ ثؼذِب ادزجضٖ اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

جٍج١ٍب ؽّبي ساَ هللا فٟ عبػخ ِزأخشح ِٓ ا١ًٌٍ، ٚٔىً ثٗ ٚلبَ ثزم١١ذ ٠ذ٠ٗ ٚرشوٖٛ ٍِمٝ ػٍٝ 

.األسض دزٝ ٚفبرٗ  

 

 

4-  

ع١ٍّبْ اٌٙزا١ٌٓ: انشهُذ  

ػبَ 75: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  17: انتبرَخ  

د٘غزٗ ثؼذِب دزالي خ د١ش أْ ؽبدٕخ ؽشطخ االاغز١بي اٌؾ١ الدزالي: رؼّذ ااالستشهبد ظزوف

وبٔذ ِزٛلفخ ثؾىً وبًِ، ٚوبْ اٌؾ١خ ٠ذبٚسُ٘ ِٓ أجً إٔضاي اٌغ١بساد اٌزٟ عشلٛ٘ب 

ٚاخزطفٛ٘ب ِٓ اٌجٍذح، ٚخالي اٌذذ٠ش ِؼُٙ صؼذد اٌؾبدٕخ ػ١ٍٗ ثؾىً وج١ش ِّب أدٜ إٌٝ 

اٌخ١ًٍ.ٚاعزؾٙذ ػٍٝ أصش٘ب فٟ لش٠زٗ أَ اٌخ١ش جٕٛة  إصبثزٗ ثجشٚح خط١شح  

 

 

 

5-  

فبٌخ ِٛعٝ ؽبوش جشاداد: انشهُذ  

ػبَ 39: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  17: انتبرَخ  

ثشصبؿ لٛاد االدزالي ػٕذ ِفشق "ػص١ْٛ" جٕٛة ث١ذ اٌؾ١ٙذ اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

ٚادزجضٚا جضّبْ اٌؾ١ٙذ ثؼذ اعزؾٙبدٖ. ٌذُ  

 

 

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    
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6-  

فّٟٙ ػجذ اٌشؤٚف دّذ: انشهُذ  

ػبَ 57: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  24: انتبرَخ  

ثؼذ عبػبد ِٓ اعزٕؾبلٗ ٌٍغبص أصٕبء الزذبَ لٛاد االدزالي اٌؾ١ٙذ اسرمٝ : ظزوف االستشهبد

ؽّبي اٌمذطِخ١ُ لٍٕذ٠ب   

 

 

 

 

7-  

)اٌؾ١ؾبٟٔ( أدُ٘ جّبي ػجذ اٌشد١ُ ِجشٚوخ: انشهُذ  

ػبَ 26: انعًز  

2022فجشا٠ش  8: انتبرَخ  

 ٠٨ثىضبفخ ثأوضش ِٓ رجبُ٘ٙ اٌؼذٚ ثإطالق إٌبس  لبَ جٕٛداٌؾ١ٙذ ثؼذِب اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

اً ِغ سفبلٗ )اٌّجغٍظ ظٙش اٌؾ١ٙذ ءب أدٜ إٌٝ اسرمبّفٟ ِشوجخ ِ اٌؾ١ٙذ ٚسفبلٗ أصٕبء رٛاجذ طٍمخ

ٚاٌذخ١ً( ٠ٚزوش أْ اٌؾ١ٙذ طبٌّب جشع اٌؼذٚ ا٠ٌٛالد ِغ سفبلٗ ٚوبٔٛا ٠زغٍّٛا سعبئً رٙذ٠ذ ِٓ 

 اٌؼذٚ ِشاساً. 

 

 

 

8-  

)اٌذخ١ً(  سائذ دغ١ٓ دخ١ًدمحم انشهُذ  

ػبَ 22: انعًز  

2022فجشا٠ش  8: انتبرَخ  

 ٠٨ثىضبفخ ثأوضش ِٓ رجبُ٘ٙ لبَ جٕٛد اٌؼذٚ ثإطالق إٌبس اٌؾ١ٙذ ثؼذِب اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

اً ِغ سفبلٗ )اٌّجغٍظ ظٙش اٌؾ١ٙذ ءب أدٜ إٌٝ اسرمبّفٟ ِشوجخ ِ اٌؾ١ٙذ ٚسفبلٗ أصٕبء رٛاجذ طٍمخ

وش أْ اٌؾ١ٙذ طبٌّب جشع اٌؼذٚ ا٠ٌٛالد ِغ سفبلٗ ٚوبٔٛا ٠زغٍّٛا سعبئً رٙذ٠ذ ِٓ اٌؼذٚ ِشاساً.ٚاٌؾ١ؾبٟٔ( ٠ٚز  

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    
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9-  

)اٌّجغٍظ( أؽشف دمحم ػجذ اٌفزبح ِجغٍظ :انشهُذ  

ػبَ 21: انعًز  

2022فجشا٠ش  8: انتبرَخ  

أصٕبء  طٍمخ ٠٨أوضش ِٓ ثىضبفخ ثرجبُ٘ٙ لبَ جٕٛد اٌؼذٚ ثإطالق إٌبس اٌؾ١ٙذ ثؼذِب اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

اً ِغ سفبلٗ )اٌؾ١ؾبٟٔ ٚاٌذخ١ً( ٠ٚزوش أْ ظٙش اٌؾ١ٙذ ءب أدٜ إٌٝ اسرمبّفٟ ِشوجخ ِ اٌؾ١ٙذ ٚسفبلٗ رٛاجذ

 اٌؾ١ٙذ طبٌّب جشع اٌؼذٚ ا٠ٌٛالد ِغ سفبلٗ ٚوبٔٛا ٠زغٍّٛا سعبئً رٙذ٠ذ ِٓ اٌؼذٚ ِشاساً.

 

 

 

10-  

  دمحم أوشَ ػٍٟ طب٘ش أثٛ صالح :انشهُذ

ػبَ 17: انعًز  

2022فجشا٠ش  14: انتبرَخ  

ِزأصشاً ثجشٚح دشجخ، أص١ت ثٙب ثشصبؿ االدزالي اٌذٟ فٟ اٌؾ١ٙذ اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

.فٟ ثٍذح اٌغ١ٍخ اٌذبسص١خ، لشة ج١ٕٓ اصٕبء رصذ٠ٗ ٌٙجَٛ االدزالي دفبػبً ػٓ إٍٔ٘ب اٌشأط،  

 

 

 

11-  

ٔٙبد أ١ِٓ اٌجشغٛصٟ: انشهُذ  

ػبَ 24: انعًز  

٠2022ٕب٠ش  15: انتبرَخ  

لٛاد  ِٛاجٙبد ثط١ٌٛخ ِغثؼذ اٌؾ١ٙذ ثشصبؿ االدزالي اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

فٟ لش٠خ إٌجٟ صبٌخ ؽّبي غشة ساَ هللااٌؼذٚ   

 

 

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    
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12-  

: دمحم سصق صالح ؽذبدحانشهُذ  

ػبَ  ٤١: انعًز  

٢٨٢٢فجشا٠ش  ٢٢: انتبرَخ  

١ذ ٌذُ ثؼذ اطالق إٌبس : اسرمٝ ثشصبؿ االدزالي فٟ ثٍذح اٌخضش ثجاالستشهبد ظزوف

اٌطفً ٌُ ٠غزؾٙذ  إػذاَ ثذَ ثبسد ِٓ جٕٛد االدزالي اإلس٘بثٟ ) وبٔذ ػ١ٍّخ ػ١ٍٗ ٚاػزمبٌٗ،

(دزٝ اعزؾٙبدٖ فٛساً ٌٚىٓ رشوٖٛ ٠ٕضف ٚٚلفٛا دٌٛٗ ٚٔضػٛا ػٕٗ ِالثغٗ ثبٌجشد  

 

 

13-  

:  ػجذهللا اٌذصشٞانشهُذ  

ػبَ 22: انعًز  

٢٨٢٢ِبسط  ٤: انتبرَخ  

ثؼذ اؽزجبن ػ١ٕف ِغ لٛاد اإلدزالي فٟ ِخ١ُ ج١ٕٓ اٌذصشٞ  : اعزؾٙذتشهبدظزوف االس

ٚٔؾشد وز١جخ ج١ٕٓ أْ اٌؼذٚ فش ٘بسثبً أِبَ ِٓ ِغبفخ صفش ثؼذ رصذ٠ٗ اللزذبَ اٌّخ١ُ. 

 ثطٛالد اٌؾ١ٙذ ٚرصذ٠ٗ اٌجطٌٟٛ ِغ سفبلٗ ٌُٙ ٚوجذُ٘ خغبئش وج١شح.

 

 

 

14-  

ُؽبدٞ خبٌذ ػٍٟ ٔج: انشهُذ  

ػبَ 18: انعًز  

2022ِبسط  1: انتبرَخ  

ٌٍمٛاد اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌزٟ دبٌٚذ الزذبَ ِخ١ُ  اٌجطٌٟٛ اعزؾٙذ فٟ رصذ٠ٗ: االستشهبد ظزوف

١ٓ ثؼذ اؽزجبن ِغٍخ ط٠ًٛ ِغ اٌؼذٚ. جٕ  

 

 

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    



 
23 

 

15-  

فخػّبس ؽف١ك ػٍٟ أثٛ ػف١ :انشهُذ  

ػبَ 19: انعًز  

2022ِبسط  1: انتبرَخ  

شصبؿ االدزالي ػٍٝ ِذخً ثٍذح ث١ذ فجبس: اسرمٝ اٌؾ١ٙذ ثؼذ إصبثزٗ ثاالستشهبد ظزوف  

)وبْ اٌؾ١ٙذ فٟ ٔض٘خ ِغ اصذلبئٗ ػٍٝ أطشاف اٌّخ١ُ، ٌىٓ ػبد ؽ١ٙذاً ثؼذِب أػذِزٗ 

 سصبصبد االدزالي اٌمبرً.(

 

 

 

16-  

ػّبد ٠ٛعف دش٠جبد: انشهُذ  

ػبَ 44:انعًز  

2022ِبسط  1: انتبرَخ  

ػٍٝ ِفزشق دٛسح ثبٌٕمت  ِجشَ ٓثؼذ د٘غٗ ِٓ لجً ِغزٛط اٌؾ١ٙذاسرمٝ : االستشهبد ظزوف

 اٌّذزً.

   

 

 

 

17-  

وش٠ُ جّبي اٌمٛاعّٟ: انشهُذ  

ػبَ 19: انعًز  

2022ِبسط  6: انتبرَخ  

ثؼذ رٕف١زٖ ػ١ٍّخ طؼٓ ِمذعخ لشة ثبة  ػٕذ أثٛاة اٌّغجذ األلصٝ اً فجش اسرمٝ: االستشهبد ظزوف

ٌه ادزجضد لٛاد االدزالي األعجبط ثبٌمذط، أدٜ رٌه إٌٝ إصبثخ ػٕصش٠ٓ ِٓ االدزالي ٚػمت ر

 جضّبٔٗ.

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    
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18-  

٠بِٓ ٔبفز جفبي: انشهُذ  

ػبَ 16: انعًز  

2022ِبسط  6: انتبرَخ  

ِب أص١ت ثشصبصبد اٌؼذٚ اٌص١ٟٙٛٔ خالي اعزؾٙذ اٌطفً ٠بِٓ ثؼذ: االستشهبد ظزوف

.ٚادزجبصٖ دزٝ فبسق اٌذ١بحض ٌٙب ػالجٗ ِٓ إصبثزٗ اٌزٟ رؼش ُٙسفضِٛاجٙبد اٌمذط اٌّذزٍخ ٚ  

 

 

19-  

ػجذ اٌشدّٓ جّبي لبعُ :انشهُذ  

ػبَ 22: انعًز  

2022ِبسط  7: انتبرَخ  

عٛق اٌمطب١ٔٓ  ٠َٛ ١ِالدٖ فٟ فٟ اٌّمذعخ طؼٓاٌػ١ٍّخ  اٌؾ١ٙذ ٔفز: االستشهبد ظزوف

ِٓ جٕٛد االدزالي. )وبْ اٌؾ١ٙذ ثبٌمذط اٌّذزٍخ، ٚاٌزٟ أعفشد ػٓ إصبثخ ؽشط١١ٓ 

١ٌش اٌخبٌذٞ" اٌزٞ اعزؾٙذ ثشصبؿ ٠ذ١ب ػٍٝ روشٜ صذ٠مٗ اٌّمشة اٌؾ١ٙذ "

ٚرّٕٝ دِٚبً االٌزذبق ثٗ ٚاالٔزمبَ ٌذِٗ ِٓ لزٍزٗ اٌّجش١ِٓ(  2017االدزالي فٟ   
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أدّذ دىّذ ع١ف: انشهُذ  

ػبَ 23: انعًز  

2022ِبسط  9: انتبرَخ  

ِزأصًشا ثجشٚدٗ اٌزٟ أص١ت ثٙب خالي ِٛاجٙبد عزؾٙذ أدّذ ا: االستشهبد ظزوف

اٌجبسٞ ثضالس سصبصبد  ِبسطأص١ت فٟ األٚي ِٓ ثؼذِب وبْ  يِغ لٛاد االدزال

 لّغ لٛاد االدزالي ِغ١شح دػُ ٚاعٕبد ٌالعشٜ فٟ ثشلخ، فٟفٟ اٌجطٓ ٚاٌظٙش 

  سطِب 9فٟ ٚادخً اٌٝ اٌّغزؾفٝ ثذبٌخ دشجخ، ٚأػٍٓ ػٓ اعزؾٙبدٖ 

 

لعدد الثاهيا لةشهداء فلسطين المحتملف:    
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ٔبدس ١٘ضُ س٠بْ: انشهُذ  

ػبَ 17: انعًز  

2022ِبسط  15: انتبرَخ  

ِخ١ُ ثالطخ خالي ِٛاجٙبد ِغ ج١ؼ االدزالي فٟ اٌؾ١ٙذ اسرمٝ : االستشهبد ظزوف

)وبْ  اٌؾ١ٙذ ٠فزخ ِذً ٠ج١غ ف١ٗ اٌمٙٛح ٚاٌؾبٞ ١ٌغبػذ أعشرٗ فٟ ظشٚف  ٕبثٍظث

اٌّؼ١ؾخ، ثبغززٗ لٛاد اٌؼذٚ اٌّجشَ ثشصبصبد لبرٍخ ٚ٘ٛ ٠فزخ ِذٍٗ ٚاعزؾٙذ ػٍٝ 

 أصش٘ب لجً ٚصٌٛٗ ٌٍّغزؾفٝ(
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ٕذ عبٌُ اٌٙشثذعاٌؾ١ٙذ:   

ػبَ 27اٌؼّش:   

2022ِبسط  15اٌزبس٠خ:   

فٟ  ٚدذح اٌّغزؼشث١ٓاعزؾٙذ ثؼذ ػ١ٍّخ اغز١بي ججبٔخ ٔفزرٙب  ظشٚف االعزؾٙبد:

ِؼُٙ.، د١ش اسرمٝ ثطٍٕب ؽ١ٙذاً ثؼذ اؽزجبن ِغٍخ ثبٌٕمت اٌّذزً ِذ٠ٕخ س٘ظ  
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ػالء دمحم ؽذبَاٌؾ١ٙذ:   

ػبَ 22اٌؼّش:   

2022 ِبسط 15اٌزبس٠خ:   

سأعٗ اعزؾٙذ ػٍٝ  االدزالي فٟ لٕبصخ شصبؿؼذِب أص١ت ثثاٌؾ١ٙذ اسرمٝ ظشٚف االعزؾٙبد: 

ِخ١ُ لٍٕذ٠ب ؽّبي اٌمذط أصش٘ب فٟ  

 

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    
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: دمحم أثٛ اٌم١ؼبْانشهُذ  

ػبَ 34: انعًز  

2022ِبسط  22: انتبرَخ  

ش اٌغجغ : اعزؾٙذ ثؼذ رٕف١ز ػ١ٍّخ ِضدٚجخ ثط١ٌٛخ )طؼٓ ٚد٘ظ( فٟ ثئظزوف االستشهبد

لزٍٝ ِٓ اٌصٙب٠ٕخ ٚإصبثبد أخشٜ، ٚرؼذ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ األلٜٛ ِٕز  4ثبٌٕمت اٌّذزً ٔزج ػٕٙب 

عٕٛاد. ٚجبءد اٌؼ١ٍّخ وشد ٚأزمبَ ػٍٝ جشائُ اٌؼذٚ فٟ وً أذبء فٍغط١ٓ ػِّٛبً ٚإٌمت 

 اٌّذزً خصٛصبً.
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إغجبس٠خ دغٓ ثشا١ُ٘إ انشهُذ:  

ػبَ 29 انعًز:  

2022ِبسط  27 انتبرَخ:  

شهبد:ظزوف االست  

 

 

 

 

-26 

أًٍَ أحًذ إغببرَت انشهُذ:  

ػبَ 23 انعًز:  

2022ِبسط  27 انتبرَخ:  

 

 

 

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    

لزٍٝ ِٓ ج١ؼ اٌؼذٚ  2ٔفز اٌؾ١ٙذ ِٚؼٗ اثٓ ػّٗ )أ٠ّٓ إغجبس٠خ( ػ١ٍّخ اٌخض١شح، اٌزٟ أعفشد ػٓ 

 ثبإلضبفخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اإلصبثبد اٌذشجخ فٟ ػ١ٍّخ صٌضٌذ اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ.

ٌجط١ٍٓ ِغذط ػٍٝ األلً ٚلزٍٛا أدذ جٕٛد اٌؼذٚ ٚأخزٚا عالدٗ ٚاعزخذِبٖ فٟ لذ وبْ ثذٛصح ا)

(اٌؼ١ٍّخ  

لزٍٝ ِٓ ج١ؼ  2إغجبس٠خ( ػ١ٍّخ اٌخض١شح، اٌزٟ أعفشد ػٓ  ثشا١ُ٘إٔفز اٌؾ١ٙذ ِٚؼٗ اثٓ ػّٗ )

 اٌؼذٚ ثبإلضبفخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اإلصبثبد اٌذشجخ فٟ ػ١ٍّخ صٌضٌذ اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ.

ِغذط ػٍٝ األلً ٚلزٍٛا أدذ جٕٛد اٌؼذٚ ٚأخزٚا عالدٗ ٚاعزخذِبٖ فٟ  لذ وبْ ثذٛصح اٌجط١ٍٓ)

(اٌؼ١ٍّخ  
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ض١بء دّبسؽخ انشهُذ:  

ػبَ 27 انعًز:  

2022ِبسط  29 انتبرَخ:  
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٠ض٠ذ اٌغؼذٞ انشهُذ:  

ػبَ 23 :انعًز  

2022ِبسط  31 انتبرَخ:  
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ٛ ػط١خأثدمحم خ١ًٍ  عٕذ انشهُذ:  

ػبَ 17 :انعًز  

2022ِبسط  31 انتبرَخ:  
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ٔضبي جّؼخ ػجذهللا جؼبفشح انشهُذ:  

ػبَ 30 :انعًز  

2022ِبسط  31 انتبرَخ:  

 

غ١ش ِغزٛط١ٕٓ  ٥ف١ٙب  د١ش لزًرً أث١ت  ٟٕبس فاٌ أطٍك ف١ٙب ثٕٟ ثشان ٚاٌزٟ ػ١ٍّخٔفز اٌؾ١ٙذ 

اإلصبثبد أري ف١ٙب اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ فٟ ػ١ٍّخ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب. )ٌُ ٠ؼزشض اٌؾ١ٙذ اٌغ١ذاد 

 ٚاألطفبي ٚٔصذُٙ ثبٌّغبدسح ثؾٙبدح ِٓ اٌصٙب٠ٕخ أٔفغُٙ(

لعدد الثاهيا شهداء فلسطين المحتلةملف:    

ً فبعزؾٙذ دفب ،اٌجطً ثؼذ الزذبَ لٛاد اٌصٙب٠ٕخ ٌّخ١ُ ج١ٕٓاعزؾٙذ  ١ت أصد١ش  ػٓ اٌّخ١ُ ثجغبٌخ ػب

.ثجشادٙب صشاً أس٘بثُٙ اعزؾٙذ رإثؼذح سصبصبد فٟ اٌجطٓ ثشصبؿ   

ً فبعزؾٙذ دفب ،اٌجطً ثؼذ الزذبَ لٛاد اٌصٙب٠ٕخ ٌّخ١ُ ج١ٕٓاعزؾٙذ  ١ت أصد١ش  ػٓ اٌّخ١ُ ثجغبٌخ ػب

.ثجشادٙب صشاً أس٘بثُٙ اعزؾٙذ رإثؼذح سصبصبد فٟ اٌجطٓ ثشصبؿ   

 ،ُث١ذ ٌذة ِٛٓ ِغزٛطٕخ غٛػ ػزص١ْٛ جٕ ثبٌمشة اٌؾ١ٙذ اٌجطً ػ١ٍّخ طؼٓ ثذاخً دبفٍخٔفز 

.ثشصبؿ اٌؼذٚ خاٌفذائٟ ثؼذ رٕف١ز اٌؼ١ٍّذ اعزؾٙ .خط١شحص١ت ف١ٙب ِغزٛطٓ ثجشاح أ  

تستًز انتعحُبث فٍ فهسطٍُ انًحتهت، وتستًز ديبء انشهذاء عهً غزَق انُصز وانتحزَز، وعهُُب َحٍ  إكًبل يسُزتهى. 

 فًُهى انشهبدة وعهُُب انىفبء
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مجموعة من كبار ضباط الناتو المتحصنٌن فً ؼرفهم 

بعموبات، وتتولع ماذا؟  تستهدؾ البنن المركزي الروسً

 بسكوٌت؟

ما حصلوا علٌه بدال  من ذلن هو أن لوات الردع الروسٌة 

وضعت فً حالة تؤهب "وفك إجراءات مبرمجة مسبما"، 

مما ٌعنً أن أساطٌل شمال المحٌط الهادئ ولٌادة الطٌران 

النووي والماذفات االستراتٌجٌة والجهاز بعٌد المدى 

 .ب لصوىالروسً بؤكمله فً حالة تؤه

على الفور لام أحد جنراالت البنتاؼون بإجراء تمدٌر 

مولؾ سرٌع، وبعد دلابك فمط، تم إرسال وفد أوكرانً 

إلجراء مفاوضات مع روسٌا فً مكان ؼٌر معروؾ فً 

 .ؼومٌل، ببٌالروسٌا

فً هذه األثناء، فً عوالم التبعٌة، كانت الحكومة األلمانٌة 

وهً -ب مثل بوتٌن" مشؽولة "بوضع حدود لدعاة الحر

مهمة ؼنٌة جد ا بالنظر إلى أن برلٌن لم تضع أبد ا أي لٌود 

من هذا المبٌل لدعاة الحرب الؽربٌٌن، الذٌن لصفوا 

ٌوؼوسالفٌا أو ؼزوا العراق أو دمروا لٌبٌا فً انتهان 

كامل للمانون الدولً، وبكل سفور ٌعلنون صراحة عن 

، وإلحاق رؼبتهم فً "ولؾ تطور الصناعة الروسٌة"

مرددٌن صدى  -الضرر بالتصادها، و"تدمٌر روسٌا"

المزاعم األمرٌكٌة بشؤن العراق وإٌران وسورٌا ولٌبٌا 

ربما -وكوبا وفنزوٌال وؼٌرها فً جنوب الكرة األرضٌة 

كان بإمكان األلمان أال ٌعترفون بحتمٌة لاطعة جدٌدة. لمد 

ا من عمدة اللوم فً الحرب العالم ٌة تم تحرٌرهم أخٌر 

الثانٌة من لبل الربٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن. أصبحت 

ا حرة فً دعم النازٌٌن الجدد وتسلٌحهم فً  ألمانٌا أخٌر 

هذه المرة لصالح كتابب آزوؾ -العلن مرة أخرى 

 .األوكرانٌة المختلطة

 

للتعرؾ على كٌفٌة "تصدي روسٌا" لعموبات الناتو، طلبت 

ا ألحد أكثر العمول ا اللتصادٌة كفاءة على تحلٌال  موجز 

هذا الكوكب، وهو ماٌكل هدسون، مإلؾ، من بٌن آخرٌن، 

"اإلمبرٌالٌة لطبعة منمحة من الكتاب الذي ٌجب لراءته 

الفابمة: اإلستراتٌجٌة االلتصادٌة لإلمبراطورٌة 

 .األمرٌكٌة"

الحظ هدسون كٌؾ أنه "ببساطة مصدوم من التصعٌد شبه 

ٌتعلك بمصادرة  النووي للوالٌات المتحدة". فٌما

االحتٌاطٌات األجنبٌة الروسٌة فً الخارج وعزلها عن 

نظام سوٌفت، فإن النمطة الربٌسٌة هً "أن روسٌا 

ستستؽرق بعض الولت لوضع نظام جدٌد بالتعاون مع 

الصٌن. وستكون النتٌجة هً نهاٌة الدولرة إلى األبد، حٌث 

إلظهار أن الدول المهددة بـ"الدٌممراطٌة" أو تلن الساعٌة 

لدِر من االستمالل السٌاسً ستكون خابفة من استخدام 

 ". البنون األمرٌكٌة

ٌمول هدسون إن هذا ٌمودنا إلى "السإال الكبٌر: هل 

 -بإمكان أوروبا وكتلة الدوالر شراء المواد الخام الروسٌة

الكوبالت، والبالدٌوم، وما إلى ذلن، وما إذا كانت الصٌن 

 عة المعادن؟"ستنضم إلى روسٌا فً مماط

ٌصر هدسون على أن "البنن المركزي الروسً لدٌه ما 

ٌكفً من أصول مصرفٌة أجنبٌة من أجل التدخل فً 

أسواق الصرؾ للدفاع عن عملته من التملبات. مع 

انخفاض الروبل، ستكون هنان أسعار صرؾ جدٌدة. ومع 

ذلن، فإن األمر مترون لروسٌا لتمرر ما إذا كانت ستبٌع 

دول ؼرب آسٌا التً تحتاجه؛ أو التولؾ عن  لمحها إلى

بٌع الؽاز إلى أوروبا عبر أوكرانٌا، خاصة بعد أن تمكنت 

 الوالٌات المتحدة من االمسان به"

لعدد الثاهيا موال 
أ
 ترجمة اشتباك: تتبع ال

 تتبع األيىال: عزض بُب اسكىببر

اسكىببرتتبع األيىال: عزض بُب   
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 ٌنً جدٌدوحول إمكانٌة إدخال نظام دفع روسً ص

الروسً  SPFS ، والجمع بٌن نظامSWIFTٌتجاوز 

نظام الصٌنً ) CIPS )نظام نمل الرسابل المالٌة( ونظام

أي  Hudson الدفع عبر الحدود بٌن البنون(، ال ٌساور

شن فً "روسٌا والصٌن" سوؾ تنجزا النظام البدٌل. 

وسٌسعى الجنوب العالمً لالنضمام إلٌه وفً نفس الولت 

لحٌن نمل احتٌاطاته إلى النظام  SWIFT  البماء فً

 الجدٌد". 

 

 : سألوم بإنهاء الدولرة بنفسً

سرع من نزع الدولرة. ٌدح آخر، سفً خطؤ استراتٌجً فا

 كما لال المدٌر اإلداري لشركة

Bocom International Hong Hao 

بعزل الدوالر عن تجارة  Global Timesلصحٌفة  

الطالة بٌن أوروبا وروسٌا، "سٌكون ذلن بداٌة لتفكن 

 هٌمنة الدوالر".

إنها عبارة تكررت بهدوء على مسامع اإلدارة األمرٌكٌة 

لماضً من بعض أكبر بنوكها متعددة األسبوع ا

الجنسٌات، بما فً ذلن مإسسات بارزة مثل جً بً 

 .مورجان وسٌتً جروب

 

 بلومبرج ٌلخص مخاوفهم الجماعٌة8

الذي ٌتعامل -"إن إخراج روسٌا من النظام العالمً الحالً 

ملٌون رسالة ٌومٌ ا وٌعمل بمثابة شرٌان حٌاة  42مع 

لد ٌؤتً بنتابج  -فً العالم لبعض أكبر المإسسات المالٌة

عكسٌة، مما ٌإدي إلى ارتفاع التضخم، ودفع روسٌا إلى 

االلتراب من الصٌن، وحماٌة المعامالت المالٌة من 

ا على تطوٌر بدٌل  التدلٌك من لبل الؽرب. ولد ٌشجع أٌض 

SWIFT  الذي ٌمكن أن ٌضع نهاٌة لهٌمنة الدوالر

 ". األمرٌكً

 50  لدٌهم معدل ذكاء ٌزٌد عنٌجب أن ٌفهم أولبن الذٌن 

أن روسٌا ببساطة ال  (EU) % فً االتحاد األوروبً

ا من  ، ولكن ربما فمط عدد SWIFTٌمكن استبعادها تمام 

للٌل من بنوكها: وفى كل األحوال مازال التجار 

 .األوروبٌون ٌعتمدون على الطالة الروسٌة

من وجهة نظر موسكو، هذه لضٌة ثانوٌة. ألن عددا ال 

 CIPSاس به من البنون الروسٌة ٌرتبط بالفعل بنظام ب

الصٌنً. على سبٌل المثال، إذا أراد شخص ما شراء النفط 

، فٌجب أن ٌكون الدفع CIPSوالؽاز الروسً باستخدام 

 . SWIFTالمستملة عن  ،CIPSبعملة الٌوان الصٌنً 

باإلضافة إلى ذلن، ربطت موسكو بالفعل نظام الدفع 

ا بالهند والدول الخاص بها لٌس  فمط بالصٌن ولكن أٌض 

 .(EAEU) األعضاء فً االتحاد االلتصادي األوراسً

 .بنن 400مما ٌفتح لها التعامالت مع ما ٌمارب 

 SPFSومع زٌادة عدد الشركات الروسٌة التً تستخدم 

، حتى لبل اندماجهما، وبعض المناورات البنكٌة CIPSو

التً تستخدمها -، مثل تجارة المماٌضة SWIFTلتجاوز 

والبنون الوكٌلة، ٌمكن لروسٌا  -إٌران الخاضعة للعموبات

فً المابة من الخسابر  50تعوٌض ما ال ٌمل عن 

 .التجارٌة

الحمٌمة األساسٌة هً أن الهروب من النظام المالً الؽربً 

الذي تهٌمن علٌه الوالٌات المتحدة أصبح اآلن ال رجعة 

ب ا إلى جنب مع تدوٌل فٌه عبر أوراسٌا، وسٌستمر ذلن جن

 .الٌوان

 

 8روسٌا لدٌها حمٌبة الحٌل الخاصة بها

فً ؼضون ذلن، نحن ال نتحدث حتى اآلن عن االنتمام 

الروسً من هذه العموبات. أعطى الربٌس السابك دمٌتري 

ا بالفعل: كل شًء، بدءا  من الخروج من  مٌدفٌدٌؾ تلمٌح 

المتحدة إلى  جمٌع اتفالٌات األسلحة النووٌة مع الوالٌات

تجمٌد أصول الشركات الؽربٌة فً روسٌا، كل الخٌارات 

 .مطروحة على الطاولة

إذن ماذا ترٌد "إمبراطورٌة األكاذٌب"؟ )حسب مصطلح 

 بوتٌن(

فً ممال نُشر هذا الصباح بعنوان "كٌؾ ؼزى المجمع 

ومجمع النفط والؽاز  (MIC) الصناعً العسكري

 والعماري والمجمع المصرفً (OGAM) والتعدٌن

(FIRE)   حلؾ الناتو؟" أشار ماٌكل هدسون إلى سلسلة

من النماط الحاسمة، بدءا  من "كٌؾ أصبح الناتو ٌمرر 

السٌاسة الخارجٌة ألوروبا، حتى إلى درجة السٌطرة على 

 المصالح االلتصادٌة المحلٌة لألعضاء".

وٌحدد هدسون األولٌؽارشٌات الثالثة المسٌطرة على 

 جٌة للوالٌات المتحدة:السٌاسة الخار

، هو المجمع الصناعً العسكري، الذي صاؼه راي األول

)مركز  MICIMATT ماكؽفرن بشكل ال ٌُنسى باسم

 أبحاث أكادٌمً لوسابل اإلعالم االستخباراتٌة للكونؽرس(.

ٌعّرؾ هدسون لاعدتهم االلتصادٌة على أنها "رٌع 

 احتكاري، ٌتم الحصول علٌه لبل كل شًء من مبٌعات

األسلحة إلى الناتو، وإلى مصدري النفط فً ؼرب آسٌا 

وإلى البلدان األخرى التً لدٌها فابض فً مٌزان 

 المدفوعات".
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، لطاع النفط والؽاز، ٌنضم إلٌه لطاع التعدٌن الثانً

(OGAM.)  هدفهم هو "تعظٌم أسعار الطالة والمواد

الخام من أجل تعظٌم رٌع الموارد الطبٌعٌة. وكان احتكار 

وق النفط فً منطمة الدوالر وعزلها عن النفط والؽاز س

الروسً أولوٌة ربٌسٌة للوالٌات المتحدة طوال السنوات 

من روسٌا  2السابمة، حٌث كان خط أنابٌب نورد سترٌم 

 إلى ألمانٌا ٌهدد بربط التصادات أوروبا الؽربٌة بروسٌا".

"، ، هو لطاع التموٌل والتؤمٌن والعمارات "التكافلًالثالث

والذي ٌعرفه هدسون بؤنه "نظٌر الطبمة األرستمراطٌة 

المدٌمة فً أوروبا ما بعد اإللطاعٌة التً تعٌش على 

 إٌجارات األراضً". 

بٌنما ٌصؾ هذه المطاعات الرٌعٌة الثالثة التً تهٌمن 

تماما  على رأسمالٌة التموٌل ما بعد الصناعً فً للب 

جت وول النظام الؽربً، ٌالحظ هدسون كٌؾ "اندم

ا عن كثب مع صناعة النفط والؽاز )أي  سترٌت دابم 

 Chase Manhattanو Citigroupتكتالت 

 المصرفٌة(.

ٌُظهر هدسون كٌؾ أن "الهدؾ االستراتٌجً للوالٌات 

المتحدة واألكثر إلحاحا  فً مواجهة الناتو مع روسٌا هو 

ارتفاع أسعار النفط والؽاز. باإلضافة إلى تحمٌك أرباح 

فً سوق األسهم للشركات األمرٌكٌة، فإن أسعار  ومكاسب

الطالة المرتفعة سوؾ تُضعؾ من لوة االلتصاد 

 األلمانً".

وٌحذر من ارتفاع أسعار المواد الؽذابٌة "على رأسها 

فً المابة من  25الممح". )تمثل روسٌا وأوكرانٌا 

 صادرات الممح العالمٌة(.

هذا إلى  من منظور جنوب العالم، هذه كارثة: "سٌإدي 

الضؽط على العدٌد من بلدان ؼرب آسٌا وجنوب العالم 

التً تعانً من نمص الؽذاء، مما ٌإدي إلى تدهور مٌزان 

 مدفوعاتها وٌهددها بالتخلؾ عن سداد الدٌون الخارجٌة".

 نع صادرات المواد الخام الروسٌة،أما فٌما ٌتعلك بم

د "فهذا ٌهدد بإحداث انمطاع فً سالسل التورٌد للموا

الربٌسٌة، بما فً ذلن الكوبالت والبالدٌوم والنٌكل 

وهذا ٌمودنا، مرة أخرى، إلى لب الموضوع:  واأللمنٌوم".

"الحلم طوٌل المدى لمحاربً الحرب الباردة األمرٌكٌٌن 

الجدد هو تفكٌن روسٌا، أو على األلل استعادة نظام 

الكلٌبتولراطٌة اإلدارٌة التً تسعى إلى جنً األموال من 

 ملٌات الخصخصة فً األسهم الؽربٌة".ع

هذا لن ٌحدث. ٌرى هدسون بوضوح كٌؾ أن "أكبر نتٌجة 

ؼٌر ممصودة للسٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة كانت 

دفع روسٌا والصٌن معا ، جنبا  إلى جنب مع إٌران وآسٌا 

الوسطى والبلدان الوالعة على طول مبادرة الحزام 

 والطرٌك".

 

 8ض التكنولوجٌادعونا نصادر بع

بمنظور رجل أعمال من أوروبا لارن اآلن كل ما سبك 

الوسطى له اهتمامات واسعة، شرلا  وؼربا ، فً تبادل 

بالبرٌد اإللكترونً، طرح رجل األعمال أسبلة جادة حول 

دعم البنن المركزي الروسً لعملته الوطنٌة، الروبل، 

"والتً وفما  للتخطٌط األمرٌكً ٌتم تدمٌرها من لبل 

ملة التً تكشؾ عن الؽرب من خالل العموبات وحزم الع

نفسها من خالل بٌع الروبل. ال ٌوجد أي مبلػ تمرٌبا  من 

المال ٌمكنه التؽلب على المتالعبٌن بالدوالر ممابل 

فً المابة سٌمتل  20الروبل. إن سعر الفابدة البالػ 

 االلتصاد الروسً دون داع". 

ٌجادل رجل األعمال بؤن التؤثٌر الربٌسً لرفع سعر الفابدة 

دعم الواردات التً ال ٌنبؽً استٌرادها. وبالتالً  "سٌكون

فإن سموط الروبل فً صالح روسٌا من حٌث االكتفاء 

الذاتً. ومع ارتفاع أسعار الواردات، ٌجب البدء فً إنتاج 

هذه السلع محلٌ ا. أود فمط أن أترن الروبل ٌنخفض لٌجد 

مستواه الخاص الذي سٌكون لفترة من الولت ألل مما 

لموى الطبٌعٌة ألن الوالٌات المتحدة ستدفعه إلى تسمح به ا

االنخفاض من خالل العموبات والتالعب بالبٌع على 

المكشوؾ فً هذا الشكل من الحرب االلتصادٌة ضد 

 روسٌا". 

لكن ٌبدو أن هذا ال ٌكشؾ سوى جزءا  من المصة. ٌمكن 

المول إن السالح الفتان فً ترسانة ردود الفعل الروسٌة لد 

ده من لبل ربٌس مركز البحوث االلتصادٌة التابع تم تحدٌ

، فاسٌلً (IGSO)  لمعهد العولمة والحركات االجتماعٌة

كولتاشوؾ: المفتاح هو مصادرة التكنولوجٌا كما هو الحال 

فً روسٌا التً تولفت عن االعتراؾ بحموق الوالٌات 

 .المتحدة فً براءات االختراع

الملكٌة الفكرٌة دعا كولتاشوؾ، فٌما وصفه بـ"تحرٌر 

األمرٌكٌة"، إلى إلرار لانون روسً بشؤن "الدول الصدٌمة 

وؼٌر الصدٌمة. إذا تبٌن أن بلدا  ما على المابمة ؼٌر 

الودٌة، فٌمكننا البدء فً نسخ تمنٌاتها فً المستحضرات 

الصٌدالنٌة، والصناعٌة، والتصنٌع واإللكترونٌات، 

ل البسٌطة والطب. ٌمكن أن ٌكون أي شًء من التفاصٌ

إلى التركٌبات الكٌمٌابٌة". سٌتطلب ذلن تعدٌالت على 

 .الدستور الروسً
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ٌإكد كولتاشوؾ أن "أحد أسس نجاح الصناعة األمرٌكٌة 

كان نسخ براءات االختراع األجنبٌة الخاصة بالمبتكرات". 

اآلن، ٌمكن لروسٌا استخدام "المعرفة الصٌنٌة الواسعة مع 

تكنولوجً لنسخ المنتجات أحدث عملٌات اإلنتاج ال

الملكٌة الفكرٌة األمرٌكٌة سوؾ  علىالؽربٌة: االستٌالء 

ا للوالٌات المتحدة بمبلػ ٌتعدى  ترٌلٌون  10ٌسبب ضرر 

 دوالر، فمط فً المرحلة األولى. ستكون كارثة بالنسبة لهم

." 

كما هو الحال، فإن الؽباء االستراتٌجً الذي ٌتسم به 

اإلٌمان. الصٌن مستعدة لالستٌالء االتحاد األوروبً ٌشحذ 

مع ترن أوروبا -على جمٌع الموارد الطبٌعٌة الروسٌة 

كرهٌنة ٌرثى لها للمحٌطات والمضاربٌن الجامحٌن. ٌبدو 

أننا فً انتظار االنمسام التام بٌن االتحاد األوروبً وروسٌا 

 .مع بماء الملٌل من التجارة وعدم وجود دبلوماسٌة -

 

وت الشمبانٌا الذي ٌظهر فً جمٌع اآلن استمع إلى ص

.أنحاء روسٌا والصٌن  
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تهٌمن على الساحة العالمٌة الحالٌة محاولة المراكز 

التارٌخٌة لإلمبرٌالٌة )الوالٌات المتحدة وؼرب ووسط 

أوروبا، والٌابان؛ المسماة "الثالوث"( للحفاظ على 

الصة/ المنفردة على كوكب األرض من سٌطرتها الخ

 :خالل مزٌج من

ما ٌسمى بسٌاسات العولمة االلتصادٌة اللٌبرالٌة  -1

الجدٌدة، التً تسمح لرأس المال المالً العابر 

للمومٌة، والتابع للثالوث، أن ٌنفرد وحده 

بإصدار المرارات فً جمٌع المضاٌا بما ٌحمك 

 .مصالح هذه المراكز وحدها

 

كرٌة على الكوكب من لبل السٌطرة العس -2

الوالٌات المتحدة وحلفابها التابعٌن )الناتو 

والٌابان( من أجل المضاء على أي محاولة من 

أي بلد خارج الثالوث لالنعتاق من نٌر 

 .االستتباع

 

ثالوث وفى هذا السٌاق تعتبر كل دول العالم من خارج ال

ون باستثناء أولبن الذٌن ٌمبل محتملون، أعداء، أو أعداء

الخضوع الكامل لالستراتٌجٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة 

مثل "الجمهورٌتٌن الدٌممراطٌتٌن" الجدٌدتٌن  -للثالوث 

 !للسعودٌة ولطر

إن ما ٌسمى بـ "المجتمع الدولً" الذي تشٌر إلٌه وسابل 

اإلعالم الؽربٌة بشكل مستمر تم تملٌصه بالفعل إلى 

ة ولطر.  مجموعة الدول السبع الكبرى زابد السعودٌ

االمر الذي ٌعنى أن أي دولة أخرى، حتى عندما تكون 

 حكومتها متحالفة مع الثالوث، هً عدو محتمل ألن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعوب تلن الدول لد ترفض هذا الخضوع )وفى هذا 

 .اإلطار روسٌا عدو للثالوث(

مهما كان تمٌٌمنا لما كان علٌه االتحاد السوفٌتً 

آخر(، فمد حاربه الثالوث لمجرد  )"اشتراكً" أو أي شًء

أنه كان محاولة للتطور بشكل مستمل عن الرأسمالٌة/ 

 .اإلمبرٌالٌة المهٌمنة

بعد انهٌار النظام السوفٌتً، اعتمد بعض الناس )فً روسٌا 

على وجه الخصوص( أن "الؽرب" لن ٌعادي "روسٌا 

ا كما "خسرت ألمانٌا والٌابان الحرب  -الرأسمالٌة"  تمام 

ما انتصرتا بالسالم". لمد نسوا أن الموى الؽربٌة لكنه

دعمت إعادة إعمار البلدان الفاشٌة السابمة )المانٌا 

والٌابان( على وجه التحدٌد لمواجهة تحدي السٌاسات 

المستملة لالتحاد السوفٌتً. اآلن، بعد أن اختفى هذا 

التحدي، أصبح هدؾ الثالوث هو االستسالم الكامل، 

 .ٌا على المماومةلتدمٌر لدرة روس

 

التطور الحالً لمؤساة أوكرانٌا وحمٌمة الهدؾ  -3

 .االستراتٌجً للثالوث

نظم الثالوث فً كٌٌؾ ما كان ٌنبؽً أن ٌسمى "انمالب 

ٌورو/ نازي"، فمد احتاجوا إلى دعم النازٌٌن المحلٌٌن 

 -لتحمٌك هدفهم )فصل الدولتٌن الشمٌمتٌن التارٌخٌتٌن

 .الروسٌة واألوكرانٌة(

خطاب وسابل اإلعالم الؽربٌة، الذي ٌزعم أن سٌاسات  إن

الثالوث تهدؾ إلى تعزٌز الدٌممراطٌة، هو مجرد كذبة. لم 

ٌروج الثالوث للدٌممراطٌة فً أي مكان. على العكس من 

ذلن، كانت هذه السٌاسات تدعم بشكل منهجً أشد الموى 

المحلٌة عداء للدٌممراطٌة، )فً بعض الحاالت دعمت 

فً  -"(، وشبه الفاشٌة فً ٌوؼوسالفٌا السابمة"الفاشٌة

لعدد الثاهيا وكراهيةترجم 
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وكذلن فً دول البلطٌك وأوروبا  -كرواتٌا وكوسوفو

  .الشرلٌة، المجر على سبٌل المثال

لمد تم "دمج" دول أوروبا الشرلٌة فً االتحاد األوروبً  

لٌس كشركاء متساوٌن، ولكن كـ"شبه مستعمرات" للموى 

أوروبا الؽربٌة  الرأسمالٌة/ اإلمبرٌالٌة الكبرى فً

والوسطى، إن العاللة بٌن الؽرب والشرق فً النظام 

األوروبً تشبه إلى حد ما تلن التً تحكم العاللات بٌن 

الوالٌات المتحدة وأمرٌكا الالتٌنٌة، فً بلدان الجنوب دعم 

الثالوث الموى المتطرفة المناهضة للدٌممراطٌة مثل 

المجتمعات  اإلسالم السٌاسً المتطرؾ الرجعً، ودمروا

 .بتواطإهم، العراق على سبٌل المثال

 

لذلن ٌجب دعم سٌاسة روسٌا )كما طورتها إدارة  -4

بوتٌن( لمماومة مشروع االستعمار فً أوكرانٌا )وؼٌرها 

من بلدان اإلتحاد السوفٌٌتً السابك، فً المولاز وآسٌا 

الوسطى(. ال ٌنبؽً تكرار تجربة دول البلطٌك. كما ٌجب 

المتمثل فً بناء مجتمع "أوراسً"، مستمل دعم الهدؾ 

  .عن الثالوث وشركابه األوروبٌٌن

لكن هذه "السٌاسة الدولٌة" الروسٌة اإلٌجابٌة محكوم علٌها 

بالفشل إذا لم ٌدعمها الشعب الروسً. وهذا الدعم ال ٌمكن 

كسبه على أساس حصري من "الوطنٌة"، حتى الصٌؽة 

ن "الوطنٌة"، من باب م -ولٌس الشوفٌنٌة-التمدمٌة منها 

أولى ولٌس من خالل الخطاب الروسً "الشوفٌنً" ال 

 .ٌمكن للفاشٌة الروسٌة أن تتحدى الفاشٌة فً أوكرانٌا

ال ٌمكن كسب الدعم إال إذا كانت السٌاسة االلتصادٌة 

واالجتماعٌة الداخلٌة المتبعة تعزز مصالح ؼالبٌة الشعب 

    .العامل

 

نحو الناس" لصالح الطبمات ماذا أعنً بسٌاسة "موجهة 

 العاملة؟

هل أعنً "االشتراكٌة" أم حتى الحنٌن إلى النظام 

السوفٌتً؟ لٌس هذا هو المكان المناسب إلعادة تمٌٌم 

التجربة السوفٌتٌة، فً سطور للٌلة سؤلخص آرابً فمط 

 :فً بضع جمل

أنتجت الثورة االشتراكٌة الروسٌة الحمٌمٌة اشتراكٌة  -

نت الخطوة األولى الوحٌدة الممكنة نحو الدولة التً كا

 .االشتراكٌة

بعد ستالٌن، تحركت اشتراكٌة الدولة نحو التحول الى  -

رأسمالٌة دولة )تفسٌر االختالؾ بٌن المفهومٌن مهم ولكن 

 .لٌس موضوع هذه الورلة المصٌرة(

تم بعد ذلن تروٌض انفجار الممارسات الدٌممراطٌة  -

بدأتها الثورة الروسٌة )أكتوبر( األصٌلة اإلبداعٌة التً 

واستبدالها بنمط استبدادي إلدارة المجتمع، على الرؼم من 

منح الحموق االجتماعٌة للطبمات العاملة. أدى هذا النظام 

إلى عدم تسٌٌس واسع النطاق ولم ٌكن محمٌ ا من 

 .االنحرافات االستبدادٌة وحتى اإلجرامٌة

الٌة الدولة ، تم تفكٌن رأسم1991بداٌة من عام  -

واستبدالها بالرأسمالٌة "التملٌدٌة" المابمة على الملكٌة 

الخاصة، والتً كما هو الحال فً جمٌع بلدان الرأسمالٌة 

المعاصرة، هً فً األساس ملكٌة لالحتكارات المالٌة 

المعممة، التً تملكها األولٌؽارشٌة )على ؼرار، ولٌس 

مالٌة فً مختلف ا عن األولٌؽارشٌة التً تدٌر الرأس

الثالوث(، ٌخرج الكثٌر منها للخارج ومعها بعض الوافدٌن 

 .الجدد

ٌرتكز النمط الجدٌد للرأسمالٌة الوحشٌة على استمرار  -

عدم التسٌٌس وعدم احترام الحموق الدٌممراطٌة. مثل هذا 

النظام ال ٌحكم روسٌا فحسب، بل ٌحكم جمٌع 

االختالفات الجمهورٌات السوفٌتٌة السابمة األخرى. تتعلك 

بممارسة ما ٌسمى بالدٌممراطٌة االنتخابٌة "الؽربٌة"، 

وهً أكثر فاعلٌة فً أوكرانٌا، على سبٌل المثال، منها فً 

روسٌا. ومع ذلن، فإن هذا النمط من الحكم لٌس 

"دٌممراطٌة" ولكنه مهزلة ممارنة بالدٌممراطٌة البرجوازٌة 

ة من التطور التارٌخٌة التً كانت تعمل فً المراحل السابم

الرأسمالً، بما فً ذلن فً "الدٌممراطٌات التملٌدٌة" فً 

الؽرب، حٌث إن السلطة الحمٌمٌة اآلن تمتصر على حكم 

 .االحتكارات العالمٌة وتعمل لصالحهم حصرٌا

وعلٌه فإن السٌاسة الموجهة نحو الناس تعنً االبتعاد  -

ر لدر اإلمكان عن الوصفة "اللٌبرالٌة" والتنكر/ المظه

االنتخابً المرتبط بها، والتً تدعً إضفاء الشرعٌة على 

السٌاسات االجتماعٌة الرجعٌة، أود أن ألترح عوضا عنها 

صٌؽة لرأسمالٌة الدولة ذات بعد اجتماعً )ألول 

اجتماعٌ ا، ولٌس اشتراكٌ ا(. من شؤن هذا النظام أن ٌفتح 

الطرٌك أمام التمدم فً نهاٌة المطاؾ إلى اإلدارة 

ماعٌة لاللتصاد، وبالتالً تحمٌك تمدم جدٌد حمٌمً االجت

 .وابتكار دٌممراطٌة تستجٌب لتحدٌات االلتصاد الحدٌث

فمط إذا تحركت روسٌا على هذا المنوال، فإن الصراع 

الحالً المتمثل فً السٌاسة الدولٌة المستملة لموسكو من 

ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى السعً وراء سٌاسة داخلٌة 

ٌة ال ٌمكن أن ٌعطً نتٌجة إٌجابٌة، لذلن اجتماعٌة رجع

فان مثل هذه الخطوة ضرورٌة وممكنة )رأسمالٌة الدولة 

ذات البعد االجتماعً(، ٌمكن لجناح من الطبمة السٌاسٌة 

الحاكمة أن ٌتماشى مع مثل هذا البرنامج إذا شجعته 

التعببة الشعبٌة إلى الحد الذي ٌتم فٌه تحمٌك تمدم مماثل 

ا فً أوك رانٌا ومنطمة المولاز وآسٌا الوسطى، ولتها أٌض 
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ٌمكن إنشاء مجتمع أصٌل من دول أوراسٌا وتصبح جهة 

 .فاعلة لوٌة فً إعادة بناء النظام العالمً

 

إن بماء سلطة الدولة الروسٌة ضمن الحدود الصارمة  -5

للوصفة النٌو لٌبرالٌة ٌمضً على فرص نجاح سٌاسة 

ن تصبح روسٌا خارجٌة مستملة، وٌمضً على فرص أ

  .دولة ناشبة حم ا تعمل كالعب دولً مهم

 

ال ٌمكن للٌبرالٌة الجدٌدة اال أن تعطً لروسٌا سوى 

ا التصادٌ ا واجتماعٌ ا مؤساوٌ ا، ونمط ا من "التطور  انحدار 

المتكلس" ووضع التابع فً النظام اإلمبرٌالً العالمً. فمط 

الموارد سوؾ تزود روسٌا الثالوث بالنفط والؽاز وبعض 

الطبٌعٌة األخرى؛ ستتدهور صناعاتها إلى حالة التعالد من 

 .الباطن لصالح االحتكارات المالٌة الؽربٌة

وفى هذه الحالة التً لٌست ببعٌدة عن وضعٌة روسٌا الٌوم 

فً النظام العالمً، ستظل محاوالت العمل بشكل مستمل 

تً فً الساحة الدولٌة هشة للؽاٌة، مهددة بـ"العموبات" ال

ستعزز المواءمة الكارثٌة لألولٌؽارشٌة االلتصادٌة 

الحاكمة مع مطالب االحتكارات المهٌمنة للثالوث. ٌوضح 

التدفك الحالً "لرأس المال الروسً" المرتبط بؤزمة 

أوكرانٌا الخطر. إن إعادة بسط سٌطرة الدولة على 

تحركات رأس المال هً الرد الفعال الوحٌد على هذا 

 الخطر.
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من شهر أبرٌل/ نٌسان من كل عام،  05مع حلول ٌوم 

ل الثوري تحضرنا ذكرى ارتحال المماوم الوطنً والمناض

بوكرٌن بعد خمسة وسبعٌن سنة ك دمحم بن الحسٌن الرفٌ

 1935نونبر/ تشرٌن الثانً  04من العمر )ولد ٌوم 

(، لضى ما ٌمارب 2010أبرٌل/ نٌسان  05وتوفً فً 

ستٌن عاما منها فً المعارن النضالٌة. حٌث كرس منذ 

رٌعان شبابه كل جهوده الفكرٌة والتنظٌمٌة فً الكفاح 

الوطنً ضد االستعمار وأذنابه والنضال الطبمً حتى آخر 

نفس لالنعتاق من نٌر النظام الدٌكتاتوري العمٌل، ومن 

طول مسار  أجل ؼد تحرري دٌممراطً واشتراكً. فعلى

حٌاته الحافلة بالتضحٌة ناضل فً صمت وبتفان وإخالص 

للمٌم اإلنسانٌة والمبادئ الثورٌة، فلم ٌؽره لمعان األضواء 

والشعارات الطنانة وهو الزاهد فً المناصب والموالع، 

ولم ٌستهوه ترؾ الحٌاة وإؼراءاتها وهو العامل المطرود 

مصدر من عمله بمعمل تكرٌر السكر والمحاصر فً 

. كما ُعرؾ عن المناضل 1973رزله منذ انتفاضة 

بوكرٌن التزامه وتشبعه العمٌك بالفكر العلمً الثوري 

المابم على نظرٌة االشتراكٌة العلمٌة منهجا للتحلٌل وهدفا، 

فكان فً صلب نضاالت الطبمة العاملة مدافعا عن 

لضٌتها/ لضٌته وعن مصالحها المادٌة والمعنوٌة، كما 

اء الجماهٌر وعاش همومهم وشاركهم معمعان خالط بسط

 .النضال بصدق ونكران ذات

التً اتسم  أهذه الصالبة فً المولؾ واالستماتة على المبد

بها الفمٌد جعلته عرضة لبطش سلطة االستبداد التً نكلت 

به، فعانى السجن وضروبا من التعذٌب السادي فً 

لن إال سرادٌب االعتمال السرٌة والعلنٌة، ولم ٌزده ذ

وضوحا فً الرإٌة السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌة وإصرارا على 

 .مواصلة المماومة

 

 :معتمل الملون الثالثة

انخرط دمحم بوكرٌن فً حزب االستمالل وهو بعد ٌافع 

 لمرن الماضً، ثم انتسب إلى خالٌاأوابل خمسٌنٌات ا

والتً  1953المماومة فً إطار "المنظمة السرٌة" فً 

الشهٌد دمحم الزرلطونً، كما ساهم فً نمل  كان من لادتها

إمدادات جٌش التحرٌر باألسلحة والمإونة بعد تؤسٌسه فً 

. وعلى إثر الصراع الذي عرفه حزب 1955أكتوبر  02

االستمالل أواخر الخمسٌنٌات تمولع فً جناحه التمدمً 

 الذي أسس الجامعات المتحدة لحزب االستمالل 

 

 

 

 

المهدي بن بركة، ثم االتحاد  بمٌادة 1959ً ٌناٌر ف

والذي شارن  1959الوطنً للموات الشعبٌة فً شتنبر 

فً مإتمره التؤسٌسً. وفً ؼمرة نشاطه المعارض وؼٌر 

المهادن أعد جهاز الممع البولٌسً البحة بؤسماء ثمانٌة 

مناضلٌن بإللٌمً بنً مالل وأزٌالل ٌوجد على رأسها اسم 

عدامهم خارج نطاق أي دمحم بوكرٌن، تَُحضر وتُهٌا إل

آذار  17لانون أو محاكمة، فاعتمل إثر اندالع انتفاضة 

" لٌمضً مدة االعتمال المس بؤمن الدولةبتهمة " 1960

موزعة على سجون: بنً مالل و)اؼبٌلة( بالدار البٌضاء 

فسجن )لعلو( بالرباط ثم السجن المركزي بالمنٌطرة لٌطلك 

ث تمت تبربته ، ح1966ٌكانون األول  30سراحه ٌوم 

  .بعد لضابه سبع سنوات
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، لام بوكرٌن 1973مارس  03وعلى إثر اندالع انتفاضة 

إلى جانب عدد من رفاله بتوفٌر الدعم اللوجستٌكً بإٌواء 

المناضلٌن المالحمٌن باالعتمال وتمدٌم خرابط عسكرٌة لهم 

 1973مارس  08وأشكال من الدعم المادي، فاعتمل فً 

ل السري بـ)ضٌعة مازٌال( التً توجد حٌث نمل إلى المعتم

على مسافة سبع كٌلومترات عن مدٌنة لصبة تادلة فً 

ٌوما  37الطرٌك الرابطة مع بنً مالل، والتً لضى بها 

مورست علٌه أسالٌب بشعة من التعذٌب المادي والنفسً 

الالأخاللً )ُعرضت علٌه حماته وهً عارٌة مجردة من 

 Ateliers)  السري الرهٌب ثٌابها...( لٌنمل إلى المعتمل

Industriels de l’Air) «A.I.A»  

المعروؾ باسم )الكربٌس( بالدار البٌضاء، حٌث كان ٌضم 

منهم شهٌدا تحت التعذٌب  26معتمال أزهمت أرواح  750

 والتجوٌع فً ظرؾ ثالثة أشهر.

 

فٌما عرؾ  1981كما تجدد اعتمال بوكرٌن فً مارس 

شتراكً للموات الشعبٌة" بمضٌة ممر حزب "االتحاد اال

بالفمٌه بن صالح، حٌث ألدمت السلطات المحلٌة على 

غ لانونً. مما حذا بالرفٌك  إؼالق وتشمٌع بابه دون ُمسّوِ

بوكرٌن ككاتب إللٌمً للحزب للمٌام باإلجراءات المانونٌة 

والطعن فً هذا اإلجراء، فانتمل عون لضابً إلنجاز 

ٌة مجموعة من محضر بعٌن المكان، بعدها نفذ بمع

المناضلٌن لرار إزالة الشمع ودخول الممر، ؼٌر أن 

السلطات تَرصدتهم واعتملتهم لتدٌنهم نفس المحكمة التً 

ألرت فً محضرسابك بوجود شطط فً استعمال السلطة 

 .بشؤن تشمٌع الممر بسنة سجنا  نافذ ا

بعد المإتمر الوطنً الثالث لحزب )ا.ش.ق.ش( المنعمد  

الذي انتخب فٌه المناضل دمحم  1978ثانً فً تشرٌن ال

بوكرٌن عضوا فً لجنته اإلدارٌة الوطنٌة، وبعد أن أخذ 

التنالض والصراع السٌاسً واإلٌدٌولوجً والتنظٌمً 

ا بٌن جناحً الحزب، كان بوكرٌن على ا حاد  ٌتخذ فرز  

رأس المتشبثٌن بالهوٌة الكفاحٌة للحزب وبالخط الفاصل 

طلٌعة المتصدٌن للمكتب السٌاسً  ضد العدو الطبمً، وفً

فً استلحاله الحزب لتزكٌة النظام الرجعً وخلك اإلجماع 

 1981-06-16علٌه. ولد لام المكتب السٌاسً ٌوم 

بإصدار لرار بـ"طرد" بوكرٌن وثالثة من رفاله األعضاء 

بالكتابة اإلللٌمٌة لبنً مالل وأزٌالل من الحزب، ومنهم 

دارٌة الوطنٌة كما ٌتحملون اثنان لهم عضوٌة اللجنة اإل

مسإولٌات بمكاتب الفروع مثل بوكرٌن الذي كان حٌنها 

عضوا فً مكتب فرع سوق السبت. وهو ما جعل الكتابة 

اإلللٌمٌة فً اجتماع طارئ بممر الحزب تصدر بٌانا جاء 

 فٌه:

"إن لرار الطرد ال ٌمكن اعتباره سوى لرارا سٌاسٌا  

لتطبٌع العاللة بالكامل  الهدؾ من ورابه توفٌر الشروط

مع الطبمة الحاكمة )أي مع المصر( وإسماط االتحاد بكل 

رصٌده التارٌخً فً أحضانها..." وٌضٌؾ: "إن هذا 

المرار ال ٌخرج عن إطار )...( تصفٌة الخط الثوري 

للحزب وفرض الخط التحرٌفً االنتخابً داخله"، وٌختم 

افة بدعوة "ك 1982-06-26البٌان الصادر بتارٌخ 

المناضلٌن االتحادٌٌن إلى التصدي بكل حزم وصرامة 

لالتجاه التحرٌفً الذي ٌحٌن المإامرات الخفٌة والعلنٌة 

ضد المناضلٌن المتشبثٌن بالرصٌد التارٌخً للحزب 

 وخطه الثوري". 

هذا الصراع سٌتخذ أبعادا دراماتٌكٌة عندما استنجد 

الشرطة "المكتب السٌاسً" بعامل/ محافظ السلطة وعمٌد 

بإللٌم بنً مالل لفرض مكتب صوري على فرع الحزب 

ببنً مالل، وتدخل السلطات إلخراج المناضلٌن بالعنؾ 

منهم على رأسهم  26الرجعً من الممر الحزبً واعتمال 

حٌث  1982أكتوبر  24المناضل دمحم بوكرٌن، وذلن ٌوم 

 .حكم علٌه بالسجن ستة أشهر نافذة

طالق سراح بوكرٌن ولم ٌمض سوى أسبوعٌن على إ

لٌتوجه إلى مدٌنة الرباط لحضور اجتماع اللجنة المركزٌة 

، إال أن مٌلٌشٌا مسلحة بالعصً 1983ماٌو  08ٌوم 

مستمدمة من طرؾ "المكتب السٌاسً" الٌمٌنً منعته 

ورفاله من أعضاء اللجنة اإلدارٌة الوطنٌة من دخول ممر 

مال من الحزب حٌث االجتماع. فتعرضوا للضرب ثم لالعت

مناضال بالسجن، وحكم  34طرؾ الشرطة التً زجت بـ

على بوكرٌن بثالثة سنوات سجنا نافذا  فً أؼرب مهزلة 

لضابٌة. لمد جاء هذا االعتمال الذي استهدؾ بوكرٌن 

ولٌادة الجناح الٌساري لحزب )ا.ش.ق.ش( فً سٌاق 

. ثم واصل مهامه 1983تمرٌر مهزلة انتخابات حزٌران 

اللجنة -التحاد االشتراكً للموات الشعبٌة كعضو لٌادي "ل

اإلدارٌة" الذي سٌتم تؽٌٌر اسمه إلى حزب "الطلٌعة 

، لٌصبح 1991أكتوبر  06الدٌممراطً االشتراكً" ٌوم 

عضو كتابته الوطنٌة فً المإتمر الوطنً الرابع فً 

. ؼٌر أن نفس الصراع سٌستمر داخل 1993دجنبر 
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لمإتمر الوطنً الرابع حزب الطلٌعة لٌحتدم مباشرة بعد ا

، مما اضطره إلى االستمالة من الكتابة 1993فً دجنبر 

، ثم بفن االرتباط نهابٌا بهذا الحزب 1996الوطنٌة فً 

 .2003فً 

 

 

تعرض المماوم دمحم بوكرٌن من  2007ٌونٌو  06فً ٌوم 

جدٌد لالعتمال بتهمة "المس بالممدسات"، وُزج به فً 

بعد مشاركته فً محطة  سنة 73السجن عن عمر ٌناهز 

تضامنا   2007ٌونٌو  05نضالٌة بمدٌنة بنً مالل ٌوم 

مع ما عرؾ ٌومها بمعتملً فاتح ماي. ولد جاء االعتمال 

نتٌجة الدور الكبٌر الذي لام به فً معارضته الموٌة للنظام 

الالوطنً والالدٌممراطً والالشعبً الذي وظؾ أدواته 

وق اإلنسان" و"هٌبة الممعٌة: "المجلس االستشاري لحم

اإلنصاؾ والمصالحة". للعمل على تمرٌر "طً صفحة 

الماضً" وفرضه لـ"مصالحة" لسرٌة، بإلبار حمٌمة 

جرابمه الجسٌمة والممنهجة ومحاولة مسخه الذاكرة 

الجماعٌة للشعب المؽربً ووأد لضٌة المختطفٌن 

السٌاسٌٌن الذٌن ما ٌزال مصٌرهم مجهوال إلى الٌوم؛ فكان 

ٌن بحك الصوت األصٌل المدوي الرافض لهذا بوكر

الزٌؾ والضمٌر الحً الذي أفشل حسابات كل االنتهازٌٌن 

المهرولٌن والمنبطحٌن، وهو ما عكسته العروض 

الجماهٌرٌة التً أطرها وممابالته الصحفٌة والموالؾ التً 

عبر عنها فً إطار "المنتدى المؽربً من أجل الحمٌمة 

ضو فً مجلسه الوطنً واإلنصاؾ" من مولعه كع

أزٌالل. ولد لضى فً هذا -وكربٌس لفرع جهة تادلة 

االعتمال عشرة شهور لٌطلك سراحه بعد انتزاع "عفو" 

معتمال ومحكوما ألسباب سٌاسٌة بفعل حركة  17شمل 

 .التضامن داخل الوطن وخارجه

 

 

 مناضل بصٌغة الجمع8

ن باإلضافة إلى نضاله السٌاسً ُعرؾ عن الرفٌك بوكرٌ

إسهامه الكبٌر فً تؤسٌس العدٌد من اإلطارات الجماهٌرٌة 

 التً اتسمت فً بداٌاتها بالكفاحٌة.

تعود أولى محاوالته فً النضال الجماهٌري المطلبً إلى 

النصؾ الثانً من خمسٌنٌات المرن الماضً عندما اشتؽل 

فً سلن التعلٌم بمصبة تادلة ثم بامزٌرٌن نواحً مدٌنة 

ل على تؤطٌر وتنظٌم تحرن اجتماعً خرٌبكة، حٌث عم

للفالحٌن الصؽار فتعرض للتولٌؾ من العمل، ثم اشتؽل 

، ؼٌر 1959ككاتب مترجم بمٌادة تاكلفت إللٌم أزٌالل فً 

أن عمله هذا لم ٌدم طوٌال بفعل تعرضه لالعتمال إثر 

. 1960مارس  17مشاركته فً االنتفاضة المسلحة فً 

مل السكر بسوق السبت بعد خروجه من السجن اشتؽل بمع

( سٌتحمل مسإولٌة 1969، وسنة بعدها )1968فً 

عضو بالمكتب المحلً للسكرٌٌن فً إطار نمابة "االتحاد 

إلى أن اصطدم ببٌرولراطٌة  (UMT) المؽربً للشؽل"

األرستمراطٌة النمابٌة المناهضة لتسٌٌس الطبمة العاملة، 

للموات  كامتداد للصراع المحتدم داخل "االتحاد الوطنً

الشعبٌة" بٌن خط عمالً وخط بورجوازي ٌحكم سٌطرته 

على الكتابة العامة لنمابة )ا.م.ش( التً أرٌد لها أن تبمى 

" 1972خبزٌة. ولد توج ذلن الصراع بمرارات "ٌولٌوز 

التارٌخٌة والتً شارن فً صنعها الفمٌد عندما تم صد 

ة، الجناح النمابً داخل االتحاد الوطنً للموات الشعبٌ

وأكدت تلن المرارات على ضرورة المٌام بالواجب نحو 

الطبمة العاملة فً إطار الربط الجدلً بٌن النمابً 

 .والسٌاسً

ولمطع الطرٌك على أعداء الطبمة العاملة ساهم فً تؤسٌس 

اللجنة العمالٌة التً كان منسمها الشهٌد عمر بن جلون، 

بٌن  والتً كان من بٌن أهدافها تحمٌك الربط الجدلً

النضال النمابً والنضال السٌاسً ذي األفك االشتراكً، 

ؼٌر أن حمالت الممع الشرس التً شنها النظام فً مارس 

 1975ثم اؼتٌال الشهٌد عمر بن جلون فً دجنبر  1973

حال دون إنجاز اللجنة العمالٌة لمهامها. وبعد إطالق 

ظل تنظٌم الطبمة العاملة وتسلٌحها  1976سراحه فً 

ا هاجسه األول، فكان فً طلٌعة المناضلٌن المكلفٌن بفكره

بإحٌاء اللجنة العمالٌة المتولفة بفعل الممع، فتبلورت لناعة 

تؤسٌس بدٌل نمابً آنذان، وبذلن كان بوكرٌن من أبرز 

 .مإسسً نمابة الكونفدرالٌة الدٌممراطٌة للشؽل

ومع تسعٌر حمالت الممع الطبمً الممنهج وارتفاع عدد 

من مختطفٌن ومؽتالٌن ومعتملٌن سٌاسٌٌن الضحاٌا 

ومولوفٌن مطرودٌن من عملهم، وبفعل تنامً حركة 

التضامن األممً مع الضحاٌا تشكلت لجنة حمولٌة حزبٌة 

لدعم المعتملٌن السٌاسٌٌن وإطالق سراحهم وكشؾ مصٌر 

المختطفٌن. وفً هذا اإلطار كان لبوكرٌن دور بارز فً 

ة أشهرها معتمل كشؾ عدد من المعتمالت السرٌ
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تازمامارت الذي أُعلن عن وجوده ألول مرة فً ندوة 

حزبٌة بالرباط جمعته برفٌمه المناضل عبد الرحمان بن 

. وأمام جسامة المهام 1977عمرو فً كانون األول 

الملماة على عاتك اللجنة الحمولٌة أصبح تؤسٌس جمعٌة 

حمولٌة ضرورة نضالٌة ملحة فكان مٌالد "الجمعٌة 

، التً كان 1979ربٌة لحموق اإلنسان" فً حزٌران المؽ

 .الراحل بوكرٌن أحد أبرز مإسسٌها

أما بالنسبة للمنتدى المؽربً من أجل الحمٌمة واإلنصاؾ 

فإن بوكرٌن لم ٌكن متحمسا للمشاركة فً تؤسٌسه نظرا 

لعدم وضوح الرإٌة اإلستراتٌجٌة للمنتدى فً حٌنه، ولم 

زب )ط.د.ش( بضرورة ٌتم انخراطه إال بعد إلحاح ح

المساهمة فً نضال المنتدى وتحصٌنه، وما حصل فً 

المإتمر الوطنً األول أو المآل الذي انتهى إلٌه )المنتدى( 

ٌإكد صحة تحلٌله لوالع وآفاق انطاللة هذه المنظمة، التً 

انتهت إلى ملحمة ممسوخة لما ٌسمى "المجلس االستشاري 

 لحموق اإلنسان"

 : لفوضوح وثبات فً المو

لمد كرس دمحم بوكرٌن حٌاته فً الكفاح من أجل تحرر 

وانعتاق الشعب الكادح من ضراوة لهر االستؽالل 

الرأسمالً وبشاعة تسلط النظام الدٌكتاتوري العمٌل، الذي 

التنع أن أمده مهما طال ال بد أن ٌسمط وٌعمبه فجر 

الحرٌة، وهو األمل الذي كان ٌعمل على زرعه طٌلة 

لى المهزومٌن والمرتدٌن الذٌن تسالطوا حٌاته ضدا ع

تباعا. وبهذا نَْنفذ إلى "السر" الكامن فً شخصٌته كملحمة 

  :نادرة فً المماومة والصمود، فهو بالفعل

المتشبع بفكر الطبمة  الـمـثـمـف الـعـضـوي الـثـوري

العاملة والنتاجات العلمٌة لروادها )ماركس، إنجلس، 

عٌها بذاتها وألجل بناء لٌنٌن...( فً ؼرس وتجذٌر و

أداتها التنظٌمٌة الضرورٌة لهدم البنٌات االستؽاللٌة 

الطبمٌة. وجدٌر بالمعرفة أنه أولى أهمٌة خاصة لتعلم 

اللؽات وإتمانها كـ: الفرنسٌة واأللمانٌة والروسٌة بصفة 

خاصة رؼبة منه فً دراسة فكر ونتاج فالدٌمٌر إٌلٌتش 

الزنزانة أثناء فترة  لٌنٌن، كما صرح لنا هو بذلن فً

الحراسة النظرٌة لدى الشرطة المضابٌة إبان محاكمات 

 ."فً ملؾ "المس بالممدسات 2007

الـسـرٌـة والعلنٌة أمام كل  الـصـامـد فـً الـمـعـتـمـالت

أصناؾ التعذٌب الجسدي والنفسً، دون أن ٌفلح النظام 

الرجعً فً زحزحة لناعاته الراسخة أو أن ٌُحجمه عن 

ه النضالً؛ كما صمد أمام كل اإلؼراءات بما فً ذلن فعل

حمه فً التعوٌض عن األضرار الجسٌمة التً لحمته، 

متشبثا بؤولوٌة الوفاء للشهداء والكشؾ عن الحمٌمة 

والخالص من هذا النظام الحاكم، ومصرا على أن ذلن 

 .بالنسبة له مسؤلة أخاللٌة ومبدبٌة

ـلـنـظـام الكمبرادوري بـالـنـسـبـة ل الـرلـم الـصـعـب

كـمـعـارض صلب عصً عن االحتواء والتدجٌن، حٌث 

ظل رافضا لكل أشكال المساومة والكولسة معه على 

حساب إرادة المناضلٌن وتطلعات الشعب. وما لمب 

"معتمل الملون الثالثة" )اعتمله دمحم الخامس، ثم الحسن 

اكمات الثانً، ثم دمحم السادس( الذي اشتهر به بدءا من مح

، إال دلٌل تارٌخً على وزنه السٌاسً فً 2007ٌونٌوه 

 .الصراع من أجل التؽٌٌر الجذري

على المستوى  الـمـمـارع بـال هـوادة لـلـتـحـرٌـفـٌـة

النظري وعلى مستوى الممارسة العملٌة، مشددا على 

ضرورة الوضوح اإلٌدٌولوجً ومبدأ الخط الفاصل من 

ع الطبمً. وكان على مولع النمٌض الثوري فً الصرا

الدوام ٌحذرنا من انتهازٌة وتذبذب فبات البرجوازٌة 

الصؽٌرة، التً من خاصٌاتها الركوب على النضاالت فً 

حاالت المد الكفاحً الجماهٌري لتنجو بجلدها وتحمً 

مصالحها فً مراحل الممع. وهو ما جر علٌه حمد هذه 

والنمابٌة  التحرٌفٌة التً تآمرت علٌه فً الحمول السٌاسٌة

 .والحمولٌة

إن تضحٌات المابد الكبٌر دمحم بوكرٌن على مختلؾ جبهات 

الصراع أكبر من أن تستنفذها هذه الكلمة، فهو بحك 

مناضل وطنً معاد لالستعمار وثوري أممً ومدرسة فً 

الصمود والثبات على المبادئ واإلخالص لها والوفاء 

سوى تؤكٌد لشهداء الشعب الكادح. وما استحضار ِذكراه 

على أنه خالد فً ضمابر األحرار السابرٌن على دربه، 

حتى تحمٌك األهداؾ النبٌلة والثورٌة فً التحرر 

 .واالشتراكٌة
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 8دمحم بوكرٌن لن ٌموت

 

رؼم الشعور بفداحة الخسارة فً رحٌل الرفٌك دمحم 

بوكرٌن السٌما والجماهٌر ما تزال تبن تحت شراسة 

وأحالمه وتطلعاته لن تموت ستبمى  الممع، إال أن ُمثُلَه

خالدة. فمد ظل فً نضاله الدإوب وكفاحه المرٌر واضحا 

فً اختٌاره األٌدٌولوجً االشتراكً العلمً وحاسما فً 

الخط السٌاسً ذي اإلستراتٌجٌة الثورٌة. وكان ٌإكد دوما 

-على خوض الصراع الطبمً فً أبعاده االلتصادٌة 

ٌولوجٌة، تلن األبعاد المرتبطة االجتماعٌة والسٌاسٌة واإلٌد

ارتباطا وثٌما والتً كان دوما ٌمول بشؤنها: أن التفرٌط فً 

أحدها ٌفمد المناضل الوضوح فً الرإٌة. وتبمى السٌرة 

الثورٌة للمناضل بوكرٌن مفتوحة للمراءة الستلهام 

 .الدروس وأخذ العبر ومن ٌكرمه ٌتبع خطاه
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المناضل جورج عبدهللا األسٌر فً السجون الفرنسٌة منذ 

عاما  هو ابن المبٌات ـ عكار، المولود بتارٌخ  35أكثر من 

. تابع الدراسة فً دار المعلمٌن فً 2-4-1951

ناضل فً صفوؾ . 1970األشرفٌة، وتخرج فً العام 

الحركة الوطنٌة، ثم التحك بالمماومة الفلسطٌنٌة، دفاعا  عن 

الشعب اللبنانً والفلسطٌنً، وتدرب تحت إشراؾ "ودٌع 

حداد" ُجرح أثناء االجتٌاح اإلسرابٌلً لمسم من الجنوب 

.1978للبنانً فً العام ا  

ونتٌجة للعدوان اإلسرابٌلً المتمادي على الشعب اللبنانً 

ٌنً، فً ظل الصمت العالمً الذي بلػ حد والفلسط

، 1982التواطإ، وخصوصا  مع العدوان على لبنان فً 

أدى ذلن إلى ثورة كبٌرة فً نفوس الكثٌر من اللبنانٌٌن و 

كل الثورٌٌن الذٌن اندفعوا ٌجوبون دول العالم فً 

محاوالت منهم لمالحمة الصهاٌنة ردا  على الخسابر 

ل مكان" وكان جورج عبدهللا الفادحة "وراء العدو فً ك

واحدا  من اولبن المناضلٌن وواحد من تلن المحاوالت 

الكفاحٌة، التً تتؽاضى دول النظام العالمً الجابر بمٌادة 

الوالٌات المتحدة األمٌركٌة عن نبل دوافعها اإلنسانٌة 

العارمة، تلن الدوافع النابعة من عمك جراح شعبنا ومن 

إلنسانٌة جمعاء فً حموق تراثه العرٌك ومن ثروة ا

اإلنسان، وفً طلٌعتها الحك فً الحرٌة المومٌة للشعوب 

 فً التحرر من االستعمار.

اعتملت السلطات الفرنسٌة جورج  1984-10-24فً 

عبدهللا، بعد أن الحمته فً مدٌنة لٌون الفرنسٌة مجموعة 

من الموساد وبعض عمالبها اللبنانٌٌن. ولم تكن السلطات 

األمنٌة والمضابٌة تبرر اعتماله بؽٌر حٌازة الفرنسٌة، 

أوراق ثبوتٌة ؼٌر صحٌحة )جواز سفر جزابري 

.شرعً(  

عدت السلطات الفرنسٌة حكومة الجزابر باإلفراج لد وو

عن جورج عبدهللا وإطالق سراحه. وأوفدت لهذا الؽرض 

مدٌر االستخبارات الفرنسٌة إلى الجزابر لٌبلػ الحكومة 

كن لم تحترم السلطات الفرنسٌة الجزابرٌة بذلن، ول

، تمت محاكمته 1986-7-10تعهداتها للجزابر ففً 

لحة ومتفجرات بطرٌمة ؼٌر مشروعة،بتهمة حٌازة أس  

وصدر بحمه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض 

 جورج المحاكمة وكانت هذه هً المحاكمة األولى.

 

 

 

 

، أعادت السلطات 1987-3-1وفً المحاكمة الثانٌة: فً 

” إرهابٌة“الفرنسٌة محاكمته بتهمة التواطإ فً أعمال 

وبالمشاركة فً اؼتٌال ٌاكوؾ بارسٌمنتوؾ )السكرٌتٌر 

نٌسان  3الثانً للسفارة االسرابٌلٌة فً فرنسا، فً 

( والملحك العسكري األمٌركً فً بارٌس )تشارلز 1982

(، ومحاولة لتل 1982كانون الثانً  18روبرت راي

المنصل العام االمرٌكً )روبرت هوم فً ستراسبورج فً 

(. وأصدرت بحمه حكما  بالسجن المإبد. مرة 1984

 أخرى رفض المحاكمة ولم ٌعترض.

بعد ذلن، تآمرت السلطات الفرنسٌة الخاضعة لإلمبرٌالٌة 

األمرٌكٌة مع حكومة رٌؽان واستسلمت لألوامر 

 والضؽوطات األمرٌكٌة، حٌث نالش رٌؽان موضوع 
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محاكمة جورج عبدهللا فً لماء له مع الربٌس الفرنسً 

مٌتران، كما جرت عدة مداخالت أمٌركٌة لدفع السلطات 

ق سراح جورج عبدهللا. كل ذلن الفرنسٌة إلى عدم إطال

باإلضافة إلى النفوذ الصهٌونً المنتشر فً كل انحاء 

 فرنسا.

األمر بذلن، بل تعمدت اإلدارة الفرنسٌة تضلٌل  ولم ٌنته

الرأي العام الفرنسً، حٌث كان الرأي العام الفرنسً 

التً ” التفجٌرات“آنذان والعا  تحت تؤثٌر سلسلة من 

، وسمط فٌها 1987و 1986العام شهدتها بارٌس ما بٌن 

عدد كبٌر جدا  من الضحاٌا الفرنسٌٌن، واتهم األمن 

، ”التفجٌرات“الفرنسً أخوة جورج عبدهللا وأصدلاءه بتلن 

وأعلن عن جوابز مالٌة لمن ٌدلً بمعلومات عنهم. ثم لام 

بتعمٌم األسماء عالمٌا  لمالحمتهم، بعد أن عمم صورهم فً 

والع العامة فً فرنسا. كل ذلن المراكز الحدودٌة والم

والمتهمون ٌنفون مباشرة عبر المإتمرات الصحافٌة هذه 

 االفتراءات الفرنسٌة.

 

وٌبدو أن معلومات األمن الفرنسً استندت إلى تمارٌر 

الموساد، وتمارٌر محامً  جورج )جان بول مازورٌٌه( 

 الذي تبٌن أنه ٌتعاطى المخدرات فجنده األمن الفرنسً 

)أخبروه أن: نحمٌن من المالحمة وتكون مخبرا  لنا( 

ولامت نمابة المحامٌن الحما  بطرد هذا المحامً من 

م اكتشاؾ أمره. وكان هذا المحامً ٌختلك صفوفها لما ت

المعلومات التً اعتمدتها السلطات الفرنسٌة، وفجؤة أعلنت 

األجهزة األمنٌة الفرنسٌة عن عثورها على مسدس فً 

شمة مستؤجرة باسم جورج، وادعت أن المسدس المزعوم 

تم استعماله فً عملٌة اؼتٌال اإلسرابٌلً بارسٌمنتوؾ. 

المحاكمة ولإلدانة بحكم  الوحٌد إلعادةوكان هذا هو الدلٌل 

 المإبد.

وفً حٌنه عمدت السلطات الفرنسٌة إلى العمل بالمحكمة 

الخاصة باإلرهاب التً تصدر أحكامها استنادا  إلى 

معطٌات المخابرات، دون الحاجة إلى أدلة ثبوتٌة وشهود 

وخالفه من أصول المحاكمة. ولم ٌتمدم أحد على اإلطالق 

تورط جورج عبدهللا فً كل ما نسب إلٌه من بشهادة على 

تهم، ولمد تبٌن الحما  أن السلطات األمنٌة الفرنسٌة كانت 

على علم بالجهة التً تموم بالتفجٌرات، وكانت تساومها 

وتفاوضها، ورضخت الحما  لشروطها، بالتوافك مع 

السلطات السٌاسٌة الفرنسٌة، ولم تتوصل السلطات 

دٌن عبد هللا، باستثناء منشورات الفرنسٌة إلى أي أدلة ت

« الفصابل المسلحة الثورٌة اللبنانٌة»تدل على انتمابه إلى 

ه له حٌن لُِدّم  وجواز سفر جزابري مزّور. لذا، لم توجَّ

، سوى تهمة 1986أمام المحكمة للمرة األولى، فً تموز 

رة»واحدة هً  «.استعمال وثٌمة سفر مزوَّ  

ن م1985آذار  6وفً ٌوم  ستشار الربٌس فرنسوا ، دوَّ

 1988مٌتران، جان أتالً، فً ٌومٌاته، التً نُشرت عام 

ال تتوافر «: »سنوات اإللٌزٌه»فً كتاب مذكراته عن 

لدٌنا أي أدلة ضد جورج إبراهٌم عبد هللا. لذا، ال ٌمكن أن 

ه إلٌه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتالن جواز  توِجّ

هت لـتلن التهمة البسٌطة التً وُ «. مزور الثوري »ِجّ

كان معناها أنه سٌؽادر السجن بعد ألل « اللبنانً الملتحً

شهرا . لكن لضٌته لم تلبث أن سلكت وجهة  18من 

 مؽاٌرة تماما ، أدت إلى إدانته بالمإبد.

وتروي المحامٌة إٌزابٌل كوتان باٌر )زوجة كارلوس( 

التً كانت عضو هٌبة الدفاع عن عبد هللا، التً ترأّسها 

المإامرة »جان فٌرجٌس، تفاصٌل « فاح المحاكمس»

التً لُفمت ضد الثوري اللبنانً، لابلة: « المضابٌة

استُدعً عبد هللا مجددا  إلى المحكمة، على نحو مفاجا، »

، وفوجبنا بتهم مؽاٌرة وأدلة جدٌدة 1987شباط  28فً 

لم تكن مدرجة فً الملؾ خالل المحاكمة األولى. وزعم 

حة لد ُحجزت فً مخابا وشمك سرٌة االدعاء بؤن أسل

اشتراكه فً  تابعة لعبد هللا. واُعتبر ذلن دلٌل إثبات على

ة اللبنانٌة فً العملٌات الفدابٌة التً نفذتها الفصابل الثورٌ

«.1982فرنسا عام   
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وعلٌه كان حكم المإبد على جورج عبدهللا واتهام أخوته 

 لتضلٌل الفرنسٌٌن وإرضاء” كبش فداء“نوعا  من 

األمٌركٌٌن والصهاٌنة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة 

“.اإلرهاب”المادرة على مكافحة   

كل الشروط المطلوبة  9777إن جورج ٌستوفً منذ عام 

لإلفراج عنه. واستٌفاؤه لشروط اإلفراج عنه هو الذي 

ٌدفع السلطات المضائٌة الفرنسٌة إلى فتح ملفه لعدة 

اإلفراج عن جورج  مرات متتالٌة فً السنوات الماضٌة،

عبدهللا هو حك شرعً له بموجب المانون الفرنسً 

.بالذات الذي حكم علٌه به  

 

8"اإلفراج المشروط"ومستلزمات   

السلون الحسن داخل السجن )متوفر بشهادة المحكمة  -1

 الفرنسٌة(،

وجود من ٌمدم المساعدة له فً حال اإلفراج عنه  -2

لته بناء  لطلب السلطات )متوفر بالمستندات التً لدمتها عاب

(،2003الفرنسٌة، منذ العام   

تؤهٌله لٌتمكن من ممارسة مهنة )متوفر فهو باألصل  -3

مدرس فً مالن وزارة التربٌة فً لبنان، وخرٌج دار 

 المعلمٌن فً بٌروت(،

أن ال ٌشكل خطرا  على المجتمع الفرنسً )متوفر ألن  -4

لبنان(،الحكم الصادر علٌه ٌمضً بترحٌله إلى   

الوضع النفسً السلٌم لٌتمكن من إعادة اندراجه فً  -5

 المجتمع )متوفر بتمارٌر الطبٌب النفسً المعنبٌروت

 

ولكن، سٌدخل المناضل جورج عبدهللا فً سنوات طوٌلة 

 من المماطلة والمحاكمات الغٌر عادلة8

، رفضت المحكمة اإلفراج عنه، 1009-99-97فً  

، فً مماطعة  بو ”اج المشروطمحكمة اإلفر“حٌث اتخذت 

 15الفرنسٌة، لرارا  بإطالق سراحه، وحددت تارٌخ 

موعدا  لتنفٌذ المرار. ولكن النٌابة  2003كانون األول 

العامة الفرنسٌة تمدمت باستبناؾ فوري للمرار، بناء  على 

طلب من وزٌر العدل الفرنسً. مما أولؾ لرار محكمة 

 بو.

المحكمة “، أعادت النظر باألمر 1002-9-94وفً 

، ولكن هذه المحكمة خضعت ”الوطنٌة لإلفراج المشروط

ألوامر وزٌر العدل الفرنسً الذي خضع هو بدوره 

ألوامر أمٌركٌة إسرابٌلٌة. وجاء المرار برفض اإلفراج ما 

ما فٌها أثار استؽراب جمٌع األوساط اإلعالمٌة العالمٌة، ب

ة التً اعتبرت المرار ؼٌر مفهوم.وكالة الصحافة الفرنسٌ  

، عمدت محكمة اإلفراج المشروط 1003-5-15فً 

جلسة استماع للنظر فً اإلفراج عن جورج عبد هللا، على 

-9-9. وفً 2005أٌلول  14و 7أن ٌصدر المرار بٌن 

طرحت النٌابة العامة الفرنسٌة فً جلسة  2005

لفا  معارضا  بشدة ألي لرار مخصصة للموضوع مو

الق سراحه، فلم ٌتم اإلفراج عنه.ٌمضً بإط  

، رفضت المحكمة اإلفراج، وكانت 1004-9-19فً  

 حجج النٌاٌة العامة الفرنسٌة:

( أن صورة فرنسا ستهتز أمام الوالٌات المتحدة 1)

وحلفابها إن هً تهاونت وأفرجت عنه )تراخٍ فً مكافحة 

 اإلرهاب(؛

له إلى لبنان ال ٌشكل ضمانة على عدم لٌامه ( إن ترح2ٌ)

 بؤعمال كالتً لام بها سابما ؛

( إن تمرٌر الطبٌب النفسً ال ٌكفً: هو سلٌم نفسٌا ، 3)

بشهادة الطبٌب النفسً، ولكن ما الذي ٌضمن عدم عودته 

؟”اإلرهاب“إلى ممارسة   

( لم ٌدفع تعوٌضات للضحاٌا تمدرها المحكمة بمبلػ 4)

علما  بؤن عابلته تعهدت بدفع كل ٌورو؛  53357

ة.التعوٌضات المطلوب  

( إنه ٌتابع من سجنه وٌمارس أنشطة التضامن مع 5)

الشعب الفلسطٌنً ومع الحركات السٌاسٌة المناضلة 

الٌسارٌة واإلسالمٌة، ما اعتبرته النٌابة العامة الفرنسٌة 

دلٌال  على خطورته وعدم جواز اإلفراج عنه )سنسرد 

رسابل جورج عبدهللا التً تصلنا لتضامنه مجموعة من 

 واإلصرار على نشاطه من داخل سجنه(

تمدم جورج إبراهٌم عبدهللا للمرة  1005 -1 -4فً 

 السابعة بطلب اإلفراج المشروط عنه. 

، بٌنما كان جورج عبدهللا 1005حزٌران  14فً  

ومحامٌه فً لاعة سجن النٌمٌزان بانتظار الجلسة المنمولة 

ألسباب “عن بعد تم اإلعالن عن تؤجٌل المداوالت مربٌا  

. كان من المفروض أن 2007أٌلول  4إلى موعد ” تمنٌة

ٌرد جورج عبدهللا فً تلن الجلسة على أسبلة المضاة 
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والنٌابة العامة الفرنسٌة، لكن ضؽوط كٌجمن )محامً 

الجانب األمٌركً(، دفعت السلطات الفرنسٌة إلى منع 

فً ”. باألسباب التمنٌة“الم، وتذرعت جورج عبدهللا من الك

. 2007أٌلول  13تم تؤجٌل الجلسة إلى  2007آب 

تخللت تلن الجلسة موالؾ وتصرٌحات معادٌة للعرب 

” دٌه إس تٌه“والمسلمٌن من جانب المخابرات الفرنسٌة 

والمحامً الممثل للجانب األمٌركً. وفً العاشر من 

اإلفراج. صدر المرار برفض طلب 2007تشرٌن األول   

 

واستؤنؾ جورج عبدهللا الحكم. وعمدت جلسة االستبناؾ 

حٌث تمرر أن ٌتم اإلعالن  2007كانون األول  20فً 

. وفً مساء ذلن 2008كانون الثانً  31عن المرار فً 

الٌوم تم اإلعالن أن المرار لن ٌصدر فً هذا الموعد 

، بعد أن ٌتم االستماع 2008نٌسان  17المحدد بل فً 

 25مربٌا  عن بعد فً  جورج عبدهللا فً جلسة منمولة إلى

.2008آذار   

لرر المضاة نمل ملؾ جورج  1006نٌسان  95وفً 

عبدهللا من محكمة اإلفراج المشروط )لجنة إعادة النظر 

باألحكام( إلى لجنة خاصة للنظر بدرجة خطورته، تطبٌما  

أٌلول  4، على أن ٌصدر المرار فً ”لانون داتً”ل

كانون الثانً  9لكن هذا الموعد تؤجل الى  . 2008

حٌث كررت المحكمة رفضها االفراج المشروط  2009

 عن جورج عبد هللا.

الصادر فً مطلع العام ” لانون داتً“والجدٌر ذكره أن 

ٌمضً بتمدٌد بماء السجٌن لٌد االعتمال ولو  2008

توفرت شروط اإلفراج عنه. ولد اللى هذا المانون رفض 

” مرصد السجون”نمابات المضاة والمحامٌن وواعتراض 

ألنه ٌنتهن الحرٌات العامة … ولجنة حموق اإلنسان

األساسٌة وٌمضً باالعتمال دون توفر والعة جرمٌة، بل 

لمجرد الظن بإمكان اإللدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما 

إلى نشر المانون ” لو كانار أنشٌنٌه“دفع الصحٌفة الفرنسٌة 

هتلر العصر"“ع وذٌلته بتولٌ  

على حالة األسٌر جورج عبدهللا ” لانون داتً“إن تطبٌك 

وما ٌشابهها ٌجعله أشبه بالموانٌن األمٌركٌة التً شّرعت 

أبو “سجن ؼوانتنامو والسجون الجوالة األخرى وسجن 

واعتداء ، بكل ما فٌها من تجاوز لحموق اإلنسان ”ؼرٌب

.على الكرامة اإلنسانٌة  

عن جورج عبدهللا ” اإلفراج المشروط“إن مبررات رفض 

)مع أن كل الشروط المطلوبة متوفرة فً حالته( ال تتفك 

مع معطٌات لانون العموبات الفرنسً، بل تعود إلى 

 تمدٌرات اإلدارة السٌاسٌة الفرنسٌة، السٌما وزٌر العدل.

لّررت محكمة الجنح فً تارب  2009فً كانون األول  

الفرنسٌة معالبة جورج إبراهٌم عبد هللا، لرفضه إجراء 

فحص مخبري. ولضت العموبة بتمدٌد مدة سجنه لثالثة 

أشهر بسبب رفضه إجراء فحص الحمض النووي للمرة 

ثانٌة. إذ كان لد سبك لعبد هللا أن خضع للفحص فً عام 

ا ُدعً إلجراء الفحص نفسه فً ، ولذلن عندم2003

كان مولفه الرفض. 2008حزٌران   

 

 المحاكمة:

جرت المحاكمة وسط احتشاد لموى األمن الفرنسٌة فً 

المنطمة المحٌطة بمبنى المحكمة بمواجهة بضع عشرات 

من أصدلاء األسٌر الفرنسٌٌن الذٌن حضروا للمطالبة 

ٌة باإلفراج الفوري عنه. سؤلت ربٌسة المحكمة الماض

 إلٌزابٌت ؼادولٌّه جورج عبد هللا خالل الجلسة:

الخضوع  2008أنت محكوم، ورفضت فً حزٌران »

لفحص الحمض النووي كما ٌمضً حكمن، فكٌؾ 

ألننً لم أتولع أن تستدعٌنً، بعد »فؤجاب: «. ترفض؟

سنة، لهذا النوع من الفحص. ولهذا السبب  25أكثر من 

ضور للمرافعة طلبت من المحامً جان فرجٌس عدم الح

لمد سبك ألحد زمالبن أن »وأضاؾ جورج: «. عنً

. ولكن سرعان ما 2003لضى بمنحً الحرٌة فً عام 

استؤنفت وزارة العدل الفرنسٌة الحكم المضابً، كما 

عارض النابب العام اإلفراج عنً بموله األمور ونمٌضها 

معا ، إذ لال إنً شٌوعً وإسالمً، وخلص بالتالً إلى 

! وأرسلنً حٌنها إلى الجهة المعنٌة إلجراء أننً خطٌر

فحص الحمض النووي. لكن سبك لً أن خضعت لهذا 

«.الفحص  

إنً ألشكرن الٌوم ألنن استدعٌتنً. »واستكمل لابال : 

وألول إنً نادم للؽاٌة على إجراء هذا الفحص فً عام 

، وبالتالً لم أجد أي مبرر إلجرابه فً عام 2003
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النووي موجودة مسبما  فً  فنتٌجة فحص الحمض 2008

«.الملؾ بٌن ٌدٌنِ   

رفضت الماضٌة هذا المولؾ. ولالت إن النٌابة العامة 

طالبت بإجراء الفحص ألن لدٌها أسبابا  وجٌهة، ولو أن 

ولربما ترٌد النٌابة العامة »المتهم سبك له أن أجراه، 

«.تحدٌث معطٌاتها على ضوء تطور تمنٌات هذا الفحص  

عام اإلفراج عنه ألنه شٌوعً وإسالمً عارض النابب ال

«.هذا لٌس منطك العدالة والمضاء»فؤجاب عبد هللا:   

لالت الماضٌة، «. على أي حال هذا هو المانون»

إذا بمٌت مصرا  على رفضن، فؤنت تؽامر »وأضافت: 

« التهدٌد»أثار هذا «. بحرمانن من حمن بخفض عموبتن

كالم ؼٌر »األسٌر استٌاء  شدٌدا  فً لاعة المحكمة. ورّد 

«. ممبول من لاضٌة مثلن مطلوب منها أن تنطك بالمانون

علٌن إثبات إجراء »فتكلّم مندوب النٌابة العامة لابال : 

، وإن رفضن لذلن سٌعرضن إلى 2008الفحص فً عام 

«.أشهر 5إلى  3السجن من   

لررت محكمة  2010بعد ذلن فً أواخر شهر حزٌران 

البداٌة فً تارب والؽت  االستبناؾ فسخ حكم محكمة

عموبة االشهر الثالث التً حكم بها. ولمد ابلػ عبد هللا 

الحما  ان االدارة الفرنسٌة لررت رفع المضٌة الى محكمة 

 التمٌٌز للبت بها.

، وحوكم 1984اعتُمل جورج عبد هللا فً فرنسا عام  

بال أدلة  1987مرتٌن وصدر الحكم المإبد بحمه عام  

مفضوح من أجهزة األمن الفرنسٌة  جرمٌة، وبتالعب

ورجال المضاء. إن تالعب الدولة الفرنسٌة وتعمدها 

جورج عبد هللا أمر بات معروفا  « تركٌب ملؾ ومحاكمة»

وعلنٌا  ٌصرح به أبرز المشاركٌن والمعنٌٌن بهذا التلفٌك. 

فها هو ألٌن مارسو، النابب العام الفرنسً المشرؾ على 

فً مكافحة اإلرهاب فً  الجهاز المضابً المركزي

لبل أن ننسى »الثمانٌنٌات ٌعترؾ بذلن صراحة فً كتابه 

«.كل شًء  

 

« دي إس تٌه»أما إٌؾ بونٌه، المدٌر السابك لجهاز 

الفرنسً، فتصرٌحاته بهذا الشؤن متكررة على الفضابٌات 

، وبلؽت حد اعترافه 2010والصحؾ الفرنسٌة منذ عام 

، وطلبه االستماع إلى شهادته أمام «بتؤنٌب الضمٌر»

المضاء الفرنسً، ووصفه سلون الدولة الفرنسٌة فً لضٌة 

جورج عبد هللا بؤنه سلون الرعاع. أال دخل لكل ذلن 

؟ لضٌة «لضٌة إنسانٌة»بحموق اإلنسان، وأال ٌمثّل 

رنسً بملؾ جورج عبد هللا هنا لضٌة ضحٌة التالعب الف

 لضابً.

: ال تعد مسؤلة التهدٌد باؼتٌال عبد هللا  تهدٌد دابم بالتصفٌة

من لبٌل التخمٌن او التحلٌل النظري. فمد سبك لولٌام 

كاٌسً ، ٌوم كان مدٌرا  للمخابرات المركزٌة األمٌركٌة 

، أن جاء إلى فرنسا مع كل العنجهٌة «سً أي إٌه»

المرتبطة بممارسة هذه الوظٌفة، لٌمارس الضؽط على 

ة بشخص روبٌر باندرو وزٌر الحكومة الفرنسٌة ممثل

 األمن.

بطلب  2012تمدم األسٌر جورج عبدهللا فً كانون الثانً 

جدٌد لإلفراج عنه. وخضع مرة أخرى لممتضٌات لانون 

المعروؾ بمانون داتً، والذي سبك ” هتلر العصر“

، وذلن بحكم مفعول رجعً. هذا 2008وخضع له عام 

تطبٌمه على نوع  مع العلم أن هذا المانون من شؤنه أن ٌتم

ومً جرابم االؼتصاب وما ٌماثلها.معٌن من محك  

( 2012أٌار  -وعلٌه بمً جورج ستة أسابٌع )بٌن نٌسان 

فً سجن ” المركز الوطنً للتمٌٌم“فً ” الفحص“لٌد 

فرٌن، حٌث ٌزعم أطباء وعلماء نفس ومحللون نفسٌون 

تمدٌر ”( اللجنة المتعددة االختصاص“وإدارٌو السجون )أو 

”:مرضه“الناجمة عن ” الخطورة الجرمٌة“  

معاداة اإلمبرٌالٌة والصهٌونٌة. التزامه السٌاسً فً  

لمد تؤخرت اللجنة أكثر من شهرٌن على وضع تمرٌرها، 

ما ٌعٌك التمدم واإلسراع فً إجراءات اإلفراج عن 

، 2012تموز  30جورج. وخرجت هذه اللجنة، فً 

جورج عبدهللا،  بتمرٌر سلبً ٌعارض اإلفراج عن األسٌر

 ألنه ما ٌزال مرٌضا  بموالفه التمدمٌة والوطنٌة.

وكان سبك أن وضع الخبٌران النفسٌان فً سجن 

النٌمٌزان، لهذا العام، تمرٌرهما المتضمن رأٌهما الصحٌح 

” اللجنة المتعددة االختصاص“واإلٌجابً لبل تحمٌمات 

فً سجن فرٌن.” المركز الوطنً للتمٌٌم“التابعة إلى   

هذه اللجنة تمدموا بتمرٌر ” خبراء“من الجدٌر بالذكر أن  

” العمل المباشر“لؽٌر صالح اإلفراج عن مناضل مجموعة 
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الفرنسٌة جورج سٌبرٌانً ، ما دفع محكمة اإلفراج 

إلى اعتبار أن اللجنة تجاوزت  2010المشروط فً العام 

بً، لدواعً ال أسس حدود صالحٌاتها فً تمرٌرها السل

ٌها.لانونٌة ف  

اعلن مصدر لضابً   1091تشرٌن الثانً  19وفً 

فرنسً  ان األسٌر جورج عبدهللا حصل على حكم 

مشروط باالفراج عنه. ووافمت محكمة تطبٌك االحكام فً 

بارٌس على ثامن طلب لالفراج عن عبد هللا مع الطلب من 

وزارة الداخلٌة الفرنسٌة طرده من االراضً الفرنسٌة فً 

. ولكن لالسؾ تم 2013كانون الثانً  14مهلة الصاها 

تعلٌك هذا الحكم بسبب االستبناؾ الذي تمدمت به وزارة 

سراحه.العدل الفرنسٌة التً تعترض على اطالق   

وٌمثل تصرٌح السفٌر االمرٌكً فً بارٌس تشارلز 

هنان للك مشروع من ان السٌد “رٌفكٌن فً بٌان بان 

دولً اذ سمح له عبدهللا سٌظل ٌمثل خطرا على المجتمع ال

تعدٌا  سافرا  على المرارات المضابٌة ” بؤن ٌذهب طلٌما.

الفرنسٌة، وهو ٌشكل دلٌال  دامؽا  على ان االدارة 

عبد هللا ولٌس االمرٌكٌة هً السّجان الفعلً لجورج 

 االدارة الفرنسٌة.

لررت المحكمة رفض  1091كانون الثانً  90وفً 

طلب االستبناؾ واصرت على لرارها باالفراج عن 

االسٌر اللبنانً جورج ابراهٌم عبد هللا شرط ترحٌله من 

االراضً الفرنسٌة، معٌدا بذلن الكرة الى السلطات 

الحكومٌة الفرنسٌة، إذ بات ٌتعٌن على وزارة الداخلٌة ان 

رفة تنفٌذ تتخذ لرار الترحٌل بحلول االثنٌن كما لررت ؼ

، التً 2012تشرٌن الثانً  21االحكام فً بارٌس فً 

كانون  14استجابت لطلب االفراج عن عبد هللا وحددت 

 الثانً موعدا نهابٌا لترحٌله.

تؤجٌل لرار تنفٌذ اإلفراج   1091كانون الثانً  92فً 

كانون الثانً لعدم لٌام وزٌر الداخلٌة  28إلى تارٌخ 

لتولٌع على اإلجراءات المطلوبة.االفرنسً مانوٌل فالس ب  

تمدمت النٌابة العامة  2013كانون الثانً  15فً 

الفرنسٌة باستبناؾ جدٌد مثّل عالمة فارلة فً اصول 

المحاكمات الفرنسٌة النه حاء اعتراض فً الشكل على 

لرار الماضً باالفراج عن عبد هللا كونه استبك لرار 

رحٌل.خلٌة بالتولٌع على لرار التوزٌر الدا  

اجلت المحكمة موعد جلسة  2013كانون الثانً  28فً 

شباط، بدون أي  28هللا الى النظر فً لضٌة جورج عبد 

 مبرر.

انعمدت جلسة المحكمة العلٌا لتطبٌك  1091شباط  16فً 

آذار. 21لررت ان تتخذ المرار فً االحكام   و  

انعمدت جلسة محكمة االستبناؾ  1091آذار  10فً 

نٌسان. 4المرار فً جلسة تعمد فً ولررت ان تتخذ   

المحكمة العلٌا “تمرر تؤجٌل لرار   1091آذار  19فً  

، بانتظار لرار  2013نٌسان  11إلى ”  لتطبٌك األحكام

 محكمة اإلستبناؾ.

اصدرت محكمة التمٌٌز  الجنابٌة  1091نٌسان  ٤فً 

م ر لابل للطعن، لضت بموجبه بتعطٌل احكالرارا  ؼٌ

 االفراج المشروط عن عبد هللا .

المحكمة العلٌا لتطبٌك “اعلنت  1091نٌسان  99فً  

من ٌدها وفك لرار محكمة أن األمر خرج ” األحكام

 التمٌٌز.

تمدم األسٌر جورج عبدهللا   1091نٌسان  93فً 

لرار المحكمة، لم ٌتم البت فٌه. باعتراض على  

 

 

 

تمدم مركز الخٌام لتؤهٌل  1091كانون الثانً  12فً  

ضحاٌا التعذٌب بشكوى امام  الفرٌك المعنً باالعتمال 

التعسفً التابع لمجلس حموق االنسان فً االمم المتحدة 

ضد الحكومة الفرنسٌة على خلفٌة احتجاز المواطن 

ً لضاباللبنانً جورج ابراهٌم عبد هللا رؼم صدور لرار 

سراحه.باطالق   

 

أنشا الفرٌك العامل المعنً باالحتجاز التعسفً بموجب 

. وٌرى الفرٌك العامل أن الحرمان من ٩٩ٔٔالمرار 

الحرٌة إجراء تعسفً فً عدة حاالت بٌنها فبتان تنطبمان 

 فً حالة االسٌر عبدهللا:
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)أ( إذا اتضحت استحالة االحتجاج بؤي أساس لانونً 

إبماء الشخص رهن لتبرٌر الحرمان من الحرٌة مثل 

االحتجاز بعد لضاء مدة عموبته أو رؼم صدور لانون 

 عفو ٌنطبك علٌه )الفبة األولى(؛

)ب( إذا كان الحرمان من الحرٌة ناجما  عن ممارسة 

و  ٗٔو  ٖٔو  ٧الحموق أو الحرٌات التً تضمنها المواد 

من اإلعالن العالمً لحموق  ٕٔو  ٕٓو  ٩ٔو  ١ٔ

و  ٕ٘و  ٕٕو  ٕٔو  ٩ٔو  ١ٔ و ٕٔاإلنسان، والمواد 

من العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة  ٧ٕو  ٕٙ

طراؾ فً العهد )الفبة والسٌاسٌة فً حالة الدول األ

 الثانٌة(.

رفع سكرتٌر فرٌك عمل األمم  1091حزٌران  3فً 

المتحدة المعنً باالعتمال التعسفً مٌؽٌل دي الالما  

جورج ابراهٌم عبدهللا  الشكوى المتعلمة بالمعتمل اللبنانً

فً تاخٌر ؼٌر مبرر دام خمسة الى الحكومة الفرنسٌة 

 اشهر

 لدمت الحكومة الفرنسٌة ردودا  على  1091اب  19وفً 

 االدعاءات التً تضمنتها الشكوى.

 

اصدر  فرٌك العمل المعنً  1091اب  16 وفً

باالعتمال التعسفً لرارا   اعتبر فٌه  اإلجراءات 

والمرارات الصادرة عن المحاكم الفرنسٌة بشكل منتظم، 

وؼٌر متنازع علٌها، وأن احتجاز السٌد عبد هللا ال ٌمكن 

ب من أسالٌب  17وصفه بالتعسفً وفما  ألحكام الفمرة 

 عمله.

المضاء الفرنسً إصدار رفض  1011فبراٌر  90فً ثم، 

 األمر بطرد جورج ابراهٌم عبدهللا

كان محامو جورج عبدهللا ٌعتبرون لرار الطرد هذا 

 مرحلة ضرورٌة من أجل االفراج عنه.

عاما  38حٌث الٌوم بعد سجن جورج ابراهٌم عبدهللا 

تمرٌبا رفضت المحكمة حتى اآلن طلباته التسعة لالفراج 

 عنه بشروط.

اطلعت علٌه وكالة فرانس برس  وفً لرارها الذي

اوضحت محكمة بارٌس اإلدارٌة أنها ؼٌر مخولة إصدار 

 تعلٌمات إلى وزارة الداخلٌة إلصدار مرسوم كهذا.

ولالت المحكمة "ما من تدبٌر تشرٌعً أو تنظٌمً أو أي 

مبدا عام ٌفرض على وزارة الداخلٌة اتخاذ لرار طرد فً 

حك مواطن اجنبً ال ٌشكل وهو لٌد الحبس، أي تهدٌد 

 لألمن العام".

عدما اتصلت بها وفضلت وزارة الداخلٌة عدم التعلٌك ب

 وكالة فرانس برس.

لوي شاالنسٌه إنه لم ٌفاجؤ بمرار -جانولال محامٌه 

المحكمة موضحا "طالما ال تتوافر ضمانة بالطرد ال 

ٌمكننا ان نتمدم بطلب جدٌد لالفراج عنه". وأضاؾ "مرة 

جدٌدة السلطة السٌاسٌة والتنفٌذٌة تمنع االفراج المشروط 

 عن جورج عبدهللا"

عام من السجن وهو فً السبعٌن من عمره، فما  ١ٖبعد 

ت أمرٌكا وفرنسا ٌرتعدون من فكرة اإلفراج عن زال

جورج عبدهللا، الرجل الشٌوعً التمدمً المناضل، الذي 

ألرها وما زال ٌصر علٌها: "لن أندم.. لن أساوم.. وسؤبمى 

ألاوم" وظل طٌلة هذه السنٌن الطوٌلة فً سجنه ٌساند 

وٌتضامن مع المناضلٌن فً فلسطٌن وفً لبنان وفً كل 

م من التضٌٌمات المستمرة علٌه ومراجعة العالم بالرؼ

.رسابله التً ٌرسلها لبل خروجها من السجن  
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 بعط يٍ رسبئم انزفُق جىرج عبذهللا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخصيات: الرفيق جورج عبدهللا

لعدد الثاهيا  شخصيات: الرفيق جورج عبدهللا 

كما نشرت ترجمتها الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن8 2020أكتوبر  24جزء من رسالة الرفٌك جورج عبدهللا فً   

والرفاق األعزاء، الصدٌمات واألصدلاء األعزاء،"الرفٌمات   

بعد سنواٍت عدٌدة من األسر، وسنواٍت عدٌدة من الحشد التضامنً، ما زلنا مع ا  والفٌن بحزم، وبتصمٌٍم ال ٌنضب، نواجه 

 هذا العام السابع والثالثٌن الذي ٌعد بؤن ٌكون ملٌب ا بالنضاالت وباألمل.

علٌكم أنه بفضل مبادرات التضامن المختلفة هذه، ٌمكننا الصمود فً هذه األماكن المظلمة. إنها  أٌها الرفاق، بالتؤكٌد ال ٌخفى

سنوات، سنوات طوٌلة من األسر تإكد لً لناعتً أنه بمواجهة سٌاسة اإلفناء التً ٌتعرض لها أبطال الثورة المعتملون، 

اإلمبرٌالٌة ٌمكنها دابما  أن تمدم دعما  هاما  لرفالنا فً والتعببة التضامنٌة الجدٌة على أرض النضال ضد الرأسمالٌة وضد 

 السجون، وبالتالً تعزٌز مماومتهم.

أٌها الرفاق، فً أولات األزمات هذه، من الواضح أن الممسكٌن بسلطة رأس المال ٌسعون بكل الوسابل إلى حرؾ انتباه 

مة التً تهز أركان النظام. فً فترة الوباء هذه، ال شًء ٌنبؽً الجماهٌر الشعبٌة عن األسبلة الحمٌمٌة التً تطرحها األزمة العا

فً إطار الرأسمالٌة، فً ظل الهٌمنة البرجوازٌة، من حٌث المٌمة والربح. نعلم  19أن ٌنسٌنا أننا نمود المعركة ضد كوفٌد 

من وحً المناسبة ... جمٌع ا أٌها الرفاق أن هذه المعركة ال تولؾ الصراع الطبمً، بل تحاول التستر علٌه بكلمات  

ٌجب أن نفهم أن أولبن الذٌن ٌنتمدون إدارة هذه "األزمة الصحٌة"، دون محاربة الهٌمنة الطبمٌة التً تلهمها، ٌحجبون فهمها. 

ا ما هو ضروري لصرؾ ؼضب الجماهٌر الشعبٌة، خاصة فً أولات األزمات.  ٌجب أن ٌمال إن دعاة النظام ٌفعلون دابم 

األلل تسٌٌس ا، ممدار ما ٌتكبده النظام االستشفابً الٌوم، هنا فً فرنسا وربما أكثر من ذلن بكثٌر فً  ٌعرؾ العمال، حتى

 أماكن أخرى، من تمٌٌد مالً خانك على المستشفٌات.

. أٌها الرفاق، كما ترون، انتشرت أزمة النظام فً كل مكان لبل مدة طوٌلة من انتشار الوباء وستتمالم أكثر أثناءها وبعدها

لٌس علٌكم أن تكونوا خبراء لتالحظوا أنهم ٌبذلون كل ما فً وسعهم لتحمٌل الجماهٌر الشعبٌة وطؤة هذه األزمة، مما ٌلمً 

 بمالٌٌن الرجال والنساء فً البإس.

ملون من بلد إلى آخر، ؼالبا  ما تكون اإلجراءات التً ٌتم الدفاع عنها خدمة لرأس المال متطابمة تمرٌب ا: جعل العمال ٌتح

تكالٌؾ الحفاظ على نظام االستؽالل المحتضر. من الواضح، أٌها الرفاق، أن هذه اإلجراءات ال تإدي إال إلى تضخٌم حجم 

 المزاعم وتزٌد من حدة دٌنامٌات األزمة.

كتلة أٌها الرفاق، من أجل المضً لدما فً بناء البدٌل الثوري المناسب، فإن تاللً النضاالت هو أكثر من ضروري. إن ال

التارٌخٌة للعمال مبنٌة ومهٌكلة فً الدٌنامٌات العالمٌة للنضال بكل مكوناته. ولٌس إال سوٌا ، وفمط سوٌا ، ٌمكن للبرولٌتارٌٌن 

ومختلؾ مكونات الجماهٌر الشعبٌة فً هذا البلد أن ٌولفوا تنامً لوة كل عملٌات االنبهار الجارٌة وٌخضعوها. فلنشجع، أٌها 

ي ولت مضى، مختلؾ عملٌات تاللً النضاالت على المستوى المحلً وكذلن على المستوى اإلللٌمً الرفاق أكثر من أ

 وحتى على المستوى األممً.

كما ترون أٌها الرفاق، فإن البورجوازٌة العربٌة، بؤؼلبٌتها الساحمة، تظهر اآلن بشكل ال لبس فٌه اصطفافها مع معسكر 

لجماهٌر الشعبٌة الفلسطٌنٌة ومن ناحٌة أخرى ٌإكد على المكانة الخاصة للمضٌة العدو. وهذا من ناحٌة ٌإثر على نضال ا

الفلسطٌنٌة كإحدى الروافع الربٌسٌة للثورة العربٌة. إن المماومة الفلسطٌنٌة علٌها أن تواجه الكتلة الرجعٌة الصهٌونٌة العربٌة 

 بمٌادة الموى اإلمبرٌالٌة.

نكران الذات والشجاعة ذات األهمٌة االستثنابٌة. إن الجماهٌر الشعبٌة الفلسطٌنٌة،  تمدم فلسطٌن إلٌنا جمٌعا  كل ٌوم دروس

بالرؼم من كل الخٌانات البرجوازٌة ، تتولى أكثر من أي ولت مضى دور الضامن الحمٌمً للدفاع عن مصالح الشعب. فً 

ق كل شًء هو التضامن، كل التضامن مع مواجهة االحتالل وبربرٌة المحتل، فإن الرد الشرعً األول الذي ٌجب إظهاره فو

 الذٌن ٌواجهون بدمابهم جنود جٌش االحتالل.

ا كل ٌوم، وكما تعلمون أٌها الرفاق، من أجل مواجهتها، فإن التضامن  إن ظروؾ االعتمال فً السجون الصهٌونٌة تزداد سوء 

لفلسطٌنٌة"األممً ٌثبت أنه سالح ال ؼنى عنه. بطبٌعة الحال ٌمكن للجماهٌر الشعبٌة ا  
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لعدد الثاهيا  شخصيات: الرفيق جورج عبدهللا 

لمجلة اآلداب )رسالة صوتٌة(8 ٣٩فً ذكرى المائد ودٌع حداد ال  ٢٠١٧رسالة الرفٌك جورج عبدهللا فً  وهنا  

واألصدلاء، لصدٌماتا  

 األخوات واإلخوة،

 أٌّها الرفاُق األعّزاء،

 تحٌّة الصمود والنضاِل المستمّر،

تحّل ذكرى استشهاد الرفٌك المابد أبو هانً فً ظّل ظروؾ سٌاسٌّة ؼاٌٍة فً التعمٌد والخطورة، تتداخُل وتتفاعُل فً كّل تفاصٌل 

ًّ أكثَر من أّي ولٍت  ناتها مفاعٌُل األزمة البنٌوٌّة التً تعصؾ بالنظام العالم مضى.مكِوّ  

بات التصّدي للمهاّم الوطنٌّة فً دٌارنا، والتعاطً الثورّي مع عوامِل األزمات التً تعصؾ بمرتكزات كٌانات أّمتنا، مشروط ا 

إلى حٍدّ بعٌٍد بممدرة جماهٌر شعبنا وطالبعها المناضلة على موضعِة هذه العوامل الفاعلة فً إطار األزمة العاّمة التً نشهد 

عِ رٌاح المعمورة.تجلٌّاتِها فً أرب  

"؛ وهذه الحمالت العسكرٌّة فً أفرٌمٌا والشرق األوسط وؼٌرها من  ًّ هذه المجازر الٌومٌّة؛ وهذا المصؾ المسّمى "جراح

البلدان، والتً أصبحت اعتٌادٌّة  لدرجٍة بالكاد نسمع ببعض مآثرها حٌنما تحصُد جموع ا تحتفً بعرٍس أو بمؤتم؛ وهذا المتل 

ًّ ألطفال ا. الٌوم ا نهار  ٌواجهون االحتالَل بالحجر أو بالسّكٌن أمام عدسات التلفزة جهار   

ٌكفً أن ننظَر إلى جموعِ الناس، إلى جموع النساء والرجال واألطفال، الذٌن ٌرمون بؤنفسهم فً البحر هرب ا من المذابح والخوؾ 

 والجوع.

ا فً شوارع بٌروت(، وما ٌمابلُها من أكواِم حٌتان المال ٌكفً أن ننظَر إلى اكوام المُمامة المرمٌّة فً كّل مكان  )ولٌس حصر 

 الذٌن ٌفولون األولى نتانة .

، فً أوروبا وأمرٌكا وآسٌا، حٌث ؼدت التطلّعاُت األكثُر  ًّ ا ٌكفً أن ننظر هنا، بالضبط هنا، فً بطن الوحش الرأسمال ولكْن أٌض 

ان التابهٌن، بفعل البطالة وعدم االستمرار الوجودّي والخوؾ من االلتحاق فاشٌّة  تهٌمن على عمول لطاعاٍت واسعٍة من السكّ 

 بصفوؾ الشرابح االجتماعٌّة الدنٌا.

ها هً هنا، فً أٌاّمنا هذه، األزمةُ الرأسمالٌّة. لكْن علٌنا أن نذهب من مجّرد اإلشارة إلى أشكال تمظهرها لنكشؾ ــ عبر التحلٌل 

ٌّة العمٌمة، واستحالِة تخّطً مرحلة تعفّنها الراهن من دون تجاوز مجمل عاللات الرأسمال الملموس ــ عن أسبابها التارٌخ

 المعولم.

من إّن هذا الرأسمال المعولم هو الرأسمال المهٌمن فعلًٌّا على كّل المجتمعات فً عصرنا الراهن. لٌس بوسعِ أّي بلٍد أن ٌتفلَّت كلًٌّا 

أزمته المستعصٌة، إاّل بالمْدِر الذي ٌنحو فٌه باتجاه تجاوز الرأسمالٌّة. سٌرورةُ هذا التجاوز  آلٌّاِت هٌمنته التدمٌرٌّة، ومفاعٌلِ 

.المؤزومةتندرج فً إطار تسعٌر النضال ضّد الشرابح االجتماعٌّة المجِسّدة لتلن الهٌمنة   

 أٌّتها الرفٌمات، أٌّها الرفاق،

ا بهذه األزمة العاّمة. ومّما ال شّن فٌه أّن كلَّ خطوة إلى األمام فً ً فلربّما كانت منطمتُنا العربٌّة من أكثر المناطك  العالم تؤثّر 

. هذا ما ٌدفع  ًّ دٌارنا؛ كلَّ نصٍر مهما صؽر حجُمه؛ سٌكون له أثٌر فاعٌل ومباشٌر فً تؽٌٌر موازٌن الموى على الصعٌد العالم

ٌْت من ثمل وخبرة لتمكٌن الثورة المضاّدة ــ ممثَّلة  بمختلِؾ شرابح بشتّى لوى اإلمبرٌالٌّة لتكثٌؾ تدّخلها، والعمِل بكّل ما أوت

البرجوازٌّة التابعة أو الساعٌة للتطبٌع مع السوق الرأسمالٌّة والمتصالحة مع مراكزها اإلمبرٌالٌّة ــ من اختطاؾ حركة االنتفاض 

وذلن عبر زّجها فً أتون الحروب الداخلٌّة التدمٌرٌّة، الجماهٌرّي، ومنِعها من تجذٌر مطالبها وتنظٌِم صفوؾ شرابحها الشعبٌّة، 

ًّ من مرتكزاٍت للعصبٌّات ما لبل الرأسمالٌّة.  مستن دة إلى كّل الموروث التارٌخ
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لعدد الثاهيا  شخصيات: الرفيق جورج عبدهللا 

ا للمولع المتمٌّز لفلسطٌن، ونضال جماهٌر فلسطٌن، فً وجدان جماهٌر ًّ  ونظر  األّمة العربٌّة والعالم اإلسالم

وسابر الشعوب والموى المناضلة فً سبٌل الحرٌّة والتحّرر، تندرج محاوالُت تصفٌة ثورتها على رأس لوحة 

 الموى اإلمبرٌالٌّة وموجوداتها فً المنطمة، السٌّما فً هذه المرحلة التارٌخٌّة.

وٌّة  تعكس جانب ا من حمٌمِة ما آل إلٌه الوضُع العاّم لمجمِل طبع ا لٌس من الصعب على المرء أن ٌرسَم لوحة  سودا

لوى الثورة الفلسطٌنٌّة، وحجِم ما تتعّرض له المضٌّةُ من خطر التصفٌة الفعلٌّة. ولربّما بدى مؽرٌ ا للبعض التنظٌُر 

ً تعصؾ بمختلؾ كٌانات إلمكانٌّات نجاح الهجمة اإلمبرٌالٌّة الصهٌونٌّة الراهنة، السٌّما وأّن هوَل األحداث الت

األّمة العربٌّة بات ٌسمح للبعض بالتنّكر لكِلّ المسلَّمات التارٌخٌّة، وٌعفً الكثٌرٌن حتى من مجرد اإلشارة إلى 

 تواطإ األنظمة الرجعٌّة.

منذ مطلع سبعٌنٌّات المرن الماضً وتصفٌةُ الثورة الفلسطٌنٌّة كانت مطروحة  على رأس جداول أعمال الموى 

ا مع الطروحات اإلمب رٌالٌّة وموجوداتِها الرجعٌّة فً المنطمة. تتالت المجازُر والمإامرات، وترافَك ذلن دوم 

والمبادرات االستسالمٌّة. لكّن جماهٌَر شعبِنا تصّدت لها بكِلّ ما توفّر من إمكانٌّاٍت وفعّالٌّات أصابت وأخطؤت بهذا 

مّمْت منجزاٍت ال ٌمكن أليٍّ كان أن ٌتجاهَل أهّمٌّتَها التارٌخٌّة.المْدر أو ذان، لكنّها فً المحّصلة النهابٌّة ح  

ز فعلَه الثوريَّ مشاعُل الحرٌّة فً  ًّ صاؼه ورعاه ثّواُر فلسطٌن؛ َحَمْوه بدماء الشهداء األبرار؛ عزَّ مساٌر تارٌخ

 لالع الكرامة: أسرانا األبطاُل الصامدون.

ًّ أن تتخّطى العمباِت وتُسمَط برؼم كّل الصعوبات وما التضته من تضحٌات،  استطاعت جماهٌُر شعبنا الفلسطٌن

ًَ من المإامرات والمخطَّطات. والٌوَم، ها هً فلسطٌُن، وبدماء أشبالها وزهراتِها، وشبابِها المتحِفّز  األساس

 لالنتفاض، ٌرسم مالمَح المرحلة المادمة.

ن وٌُحٌّوا دَم الشهٌد المدوة باسل األعرج. بات من طبع ا، ال ٌكفً أن ٌمَؾ المناضلون فً بٌروت ودمشك وعّما

الملّح والضرورّي أن ٌتحّرن ألُؾ باسل األعرج فً مخٌّمات اللجوء فً بلدان الجوار المرٌب. الخروُج من متاهات 

ًّ ٌَستلزم ذلن. إنهاُء االنمساِم/ الفضٌ حِة ٌَستلزم أوسلو ٌَستلزم ذلن. تحرٌُر األسرى ٌَستلزم ذلن. ولُؾ التنسٌك األمن

 ذلن.

 المجُد والخلوُد لشهدابنا األبرار.

 الحرٌّةُ لألسرى والمعتملٌن.

 العاُر للخونة وسابر المستسلمٌن.

 النصُر للجماهٌر والشعوب المناضلة.

عبدهللارفٌمكم جورج   
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لعدد الثاهيا  عبدهللاشخصيات: الرفيق جورج  

ا مع الرفٌك أحمد سعدا   ٢٠٢٢ٌناٌر  ١٥ت فً أسره بتارٌخ وهنا جزء آخر من رسالة بعثها تضامنا

ٌواجه المابد األسٌر أحمد سعدات منذ عشرٌن عاما  ورفاله األسرى رجاال  ونساء كل آلٌات الممع داخل السجون الصهٌونٌة. "

ومع ذلن فإنهم ال ٌترددون فً اتخاذ المرارات المناسبة لدفع الحركة النضالٌة لألمام، إنهم ٌسعون إلبماء شعلة المماومة 

.العوابك.مشتعلة رؼم كل   

اء جبهة مماومة عربٌة لمواجهة التطبٌع بكافة أشكاله..نعم لبن  

المجد والخلود للشهداء..   

 النصر للجماهٌر والشعوب المماومة..

 تسمط اإلمبرٌالٌة وعمالبها الصهاٌنة والرجعٌون العرب.."
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لعدد الثاهيا  شخصيات: الرفيق جورج عبدهللا 

وصلت إلٌنا من الرفٌك وٌؤكد الرفٌك فً كل رسائله على التضامن مع كافة المناضلٌن فً العالم حتى آخر رسالة 

8 ٢٠٢٢فبراٌر  ٢٢بتارٌخ   

التضامن كل التضامن مع المماومٌن فً سجون الصهاٌنة، التضامن مع نضال البرولٌتارٌا، التضامن مع جماهٌر "

 الشعب الٌمنً.

"لمجد للشهداء والجماهٌر الشعبٌة.تسمط اإلمبرٌالٌة وكالبها الحارسة من الصهاٌنة والرجعٌٌن العرب ا  

انحزَت نهزفُق انًُبظم 

 جىرج عبذهللا
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ومً ٌنظر لمن فخري الفٌ كان د.
، كمن ٌملب ٌحدثه نظرة شن عمٌك

، أحٌانا نادرة صره بضاعة مرٌبةبب
ٌجازؾ سابال بصوته المهذب كان 

 : الخفٌض
 ؟ حضرتن نظام جدٌد -

 : فٌجٌبه اآلخر بحٌرة
 ؟نظام جدٌد؟! ماذا تعنً -

فٌنكس د. فخري عٌنٌه على نظرة 
ٌرة كمن ٌمول "دعن من باسمة مر
 " وٌؽمؽم :   هذا اللإم

 ؟ النظام الحالً -
 : ا بدهشةمصحوب  ا ا واحد  فً أؼلب الحاالت كان ٌتلمى رد  

 ؟ ال أفهم؟ ماذا تمصد -
ه على حٌرته، وٌؽٌر نفس ا. فخري وٌصمت طاوٌ  فٌزووم د

 . موضوع الحدٌث
لً . فخري باستدعابه إدأت حكاٌة الشن هذه عندما فوجا دب

، كان ذلن عمب اجتماع حاشد المباحث العامة منذ نصؾ السنة
اوز بهما سمؾ ل كلمتٌن تجفً الجامعة جرفته الحماسة خالله فما

: ٌا فخري المسموح. وندم بعد ذلن أشد الندم، ولالت له زوجته
أبحاثن مالن ومال كالم الشباب؟! أنت أستاذ كبٌر عندن كتبن و

 . فؤجابها: عندن حك
وفً الٌوم المحدد الستدعابه وصل إلً مبنى الداخلٌة فً الموعد 

ضٌمة حجرة  المعٌن، واستمبله ضابط شاب لبك لاده بترحاب إلً
 :  ثم لال له بنبرة آسفة

 ! ؾ جدا .. نحن مضطرون إلً اعتمالنٌا دكتور .. آس -
تؽٌرت مالمح د. فخري على الفور، فاالعتمال آخر شًء خطر 

. كان ألصى ما تولعه أن ٌطرق معه عمٌد الجامعة موضوعا له
مد  ؟! أما االعتمال ،وم وتحذٌرا وٌدس فً ثناٌا حدٌثه عبارة لعام  

نٌه فً جو الحجرة وهو ٌشعر بهبوط. وحدث سالٌه وجال بعٌ
 "تهدم كلمتان عابرتان حٌاة كاملة؟ أٌعمل أننفسه "

لعدد الثاهيا بداعات: قصة قصيرة   ا 

 َظبو جذَذ
*دكتىر أحًذ انخًُسٍ  
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 ٌودعهم، وفً حجرة مكتبه وأبحاثه،فكر فً زوجته وولدٌه كمن  
، وحاول أن ٌتذكر من الذي جرجره إلً ذلن وصعبت علٌه نفسه

 . تماع المشبوماالج
 اعتدل الضابط الشاب ببسمة خفٌفة كمن ٌصحح خطؤ:  

 .  ن اطمبن ٌا دكتور وال داعً للملكلك -
مع سالٌه . فخري كمن ألمً إلٌه بطوق نجاة وجدبت الدماء فً أوصال د
 : الممدوتٌن واستجمع أمله

 ؟ كٌؾ -
 . ألنن ستواصل حٌاتن كما اعتدتها -

ك بحكم الخبرة أنه سٌلمى بسمة من ٌمدم عرضا سحرٌا وٌثوأضاءت وجه الضابط 
 : اإلعجاب

 ؟ اأنت تتجه إلً الجامعة ٌومٌا فً التاسعة صباح   -
 . نعم. بالضبط -
 ؟  اتعود إلً البٌت تمرٌبا فً الثانٌة ظهر   -
 . اتمام   -
 ؟   لتمً بؤصدلابن المدامى فً ممهى "سهر اللٌالً"عصر كل ثالثاء ت -
 . أفندم. المعلومات كلها سلٌمة بوط ٌامض -

 . ضحن الضابط بسرور
 ! ولن ٌتبدل شًء من كل هذا. ستواصل حٌاتن كما كانت -

 : لفهم وطلع صوته كؤنما من جب عمٌكتجمد وجه د. فخري عاجزا عن ا
 ؟ أواصل حٌاتً؟ و.. وماذا .. -
 . اكل ما فً األمر أن لدٌنا اآلن نظاما جدٌد   -
 ؟ ا؟ أي نظامجدٌد   -
لٌوم أال تسمع عن سجون فً الخارج تسمح لنزالبها بمؽادرة السجن وزٌارة أهالٌهم  -

 ؟ أو اثنٌن ثم العودة بعد ذلن
 . أسمع -
. إذا كانت الثمة فً المعتملٌن أمرا ممكنا بحٌث نسمح لهم بمضاء هً التجربة ذاتها -

اء ؟ بل وبمضبعدة أٌام، لٌس بٌوم لكن ٌوم مع عابالتهم، فما الذي ٌمنع أن نسمح لهم
 ؟!  فترة االعتمال كلها فً الخارج

 : وتململ على الكرسً وسؤل برٌك جاؾلطب الدكتور فخري ما بٌن حاجبٌه 
 ؟  إذن؟ ألصد من الناحٌة اإلجرابٌة وكٌؾ ٌكون اعتمالً -
 . ٌكفً أننا لمنا بإبالؼن. العملٌة كلها ثمة -

ا  ه الضابط الشاب الذي نهض والف  طرؾ د. فخري بعٌنه الٌمنى ثم بحلك فً وج
 : ا. فخري مصافح  وابتسم بكٌاسة وهو ٌهز ٌد د

 .  نحن اآلن نعتمد على الضمٌر -
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 . وأشار إلً باب الحجرة: شرفت ونورت. تفضل. من هنا
 

*** 
، تمنى لو بلعته خلفهار بخطى هادبة دون أن ٌلتفت ، وسؼادر د. فخري مبنى الداخلٌة
. كان بحاجة إلً المشً لطرة ماء فٌختفً بعٌدا عن المبنىاألرض كما تبتلع الصحراء 

فً الطرٌك برلت لمشوش، فسار حتى مٌدان التحرٌر ووحده لٌعٌد ترتٌب رأسه ا طوٌال  
؟ مةا للمصلحة العا. أال ٌحك له أن ٌمول شٌب  ن اللتان أفلتتا منه فً االجتماعأمامه الكلمتا

؟ ا عن بشر بعٌنهم. والحمٌمةلل، لكن ال تتسبب فً تجوٌع أوالدن فلٌس ثمة مبادئ بعٌد  
لكن ما جدوان  فرصتن  لنشر الحمٌمة بالعلم والتنوٌر أكبر طالما لدرت نعمة الحرٌة

. سالته لدماه حتى انً معتمل اآلن؟ نعم لكنن حر أٌض  مع ذلن فإن وأنت رهٌن زنزانة؟
ا أٌفرح بوضعه فً المٌدان ٌرلب زحمة السٌارات والبشر حابر  شارع رمسٌس فتولؾ 

 الحالً أم ٌحزن؟  
. فخري زوجته وولدٌه ساعة اإلفطار وهم ٌتناولون الطعام، صباح الٌوم التالً رالب د

كانوا ٌحشون أفواههم فلم ٌتلمس فً نظراتهم أو حركاتهم أٌة إشارة إلً اعتماله، 
. فً العمل أٌضا لم ٌعٌروا أي اهتمام لشًء آخر بالبٌض المسلوق والجبن دون أن

ٌتولؾ أحد عند الموضوع ولو بنظرة أو سإال عابر. فً البداٌة أثارت تلن الالمباالة 
، ٌد ٌجعل من الصعب تمٌٌزه عن ؼٌرهثم تذكر أن اعتماله حسب النظام الجددهشته، 

ٌنبؽً أن ً العمل "إلفصار ٌتردد على محاضراته بانتظام وٌمول لنفسه وهو فً طرٌمه 
لد حدث". خالل عدة شهور  اا لم ٌحدث مع مراعاة أن شٌب  أعٌش على أساس أن شٌب  

، لكن حٌرته كانت تشتد فً الشارع وفً الباصات أو اعتاد د. فخري على النظام الجدٌد
داخل محالت البمالة وهو ٌدلك النظر فً وجوه الناس ، فال ٌجد ما ٌستدل به على أن 

الناس وأخذ ٌنصت  . فكؾ عن التحدٌك فً مالمحمل نظام جدٌد" أم ال"معتالشخص 
ا وعكسه، ٌدعمون ، وٌإٌدون مولف  إلً ما ٌمولونه، فوجد معظمهم ٌمولون الشًء وضده

، دلابهم بفتور، فلم ٌستدل على شًء، وٌرحبون بممترحات أصموالع خصومهم بحرارة
؟ : معتملون نظام جدٌد؟ أحرارتحدٌد وضعهموكان عمله ٌثب من ناحٌة إلً أخرى فً 

، واكتفى بالحذر فً عن محاولة تمٌٌز هإالء من أولبن ا فتولؾإلً أن تعب تمام  
، ولل كالمه فً ع المضاٌا كلها على لدم المساواةأحادٌثه وشاعت فً كالمه رصانة تض

 الممهى مع أصدلابه وصار ٌمضً أؼلب ولته معهم صامتا ٌنفخ دخان النرجٌلة مرسال  
، تثب فً ه إلً المارة. لكن الحٌرة كانت تسكن أعماله، مثل سمكة لرش مختفٌةبصر

 . فخري سابال  نظرة شن مسددة نحو من ٌتحدث إلٌه، فٌجازؾ دلحظة وتنملب إلً 
 بصوت خفٌض: 

 ؟ حضرتن نظام جدٌد -
 : فٌجٌبه اآلخر بحٌرة

 ؟نظام جدٌد؟! ماذا تعنً -
 :   عٌنٌه على بسمة مرٌرةفٌنكس د. فخري 
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 ؟ النظام الحالً -
 . اوال ٌتلمى ردا شافٌ  

  ، فبعد نصؾ العام تمرٌبا تلمى د. فخري استدعاء جدٌدا  لكن تلن الحال لم تدم طوٌال  
الحجرة  ، وسار فً ذات الردهة الطوٌلة الكبٌبة إلًاتجه إلً مبنى الداخلٌة مرة أخرىف

 : . هنان نهض الضابط الشاب وصافحه بترحاب شدٌد لابال  الموحشة العارٌة الجدران
 .. اأردت فمط أن أزؾ إلٌن نبؤ سار  . لن أطٌل علٌن. تفضل بالجلوس ٌا دكتور -
 ؟  شاء هللا ا إنخٌر   -
 !   تمرر إطالق سراحن -
 ؟! سراح من -
 . سراحن أنت -
 ؟!أنا -
 .خرٌنلرار باإلفراج عنن مع  خمسة آ. صدر باألمس نعم -

 . اجلس فخري حابر  
 ؟   إذن.. أنا حر -
ن ما حدث كان إجراء للصالح العام. اآلن واصل حٌاتن . وأرجو بالطبع أن تمدر أنعم -

 ؟ اا فً التاسعة صباح  ! أنت تتجه إلً الجامعة ٌومٌ  كما كانت
 . نعم. بالضبط -
 ؟  تعود إلً البٌت فً الثانٌة -
 . اتمام   -
 ؟  صدلابن المدامى فً ممهى "سهر اللٌالً" عصر كل ثالثاءتلتمً بؤ -
 . مضبوط ٌا أفندم -

 :  ضحن الضابط
 . أكرر التهنبة -

 : وأشار بؤدب إلً باب الحجرة
 !  اعلم أننا اآلن نعتمد على الضمٌرو -

 

 

 

 د. أحًذ انخًُسٍ. قبص وكبتب صحفٍ يصزٌ
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 إن للَت شعرا  فؤكمْله على َعَجلِ 

اوي عن الَوتَرِ   لبل انصراِؾ ٌِد الرَّ

 فِرَدْوُس ملحمٍة َؼنّى الوجوُد بها

 وحان أن تُسدَل الذكرى على الخبرِ 

 رحلَت فٌها إلى عشٍك فلم تَرها

 التفاتةَ صوفًٍّ إلى لمرِ إال 

 تسري مالمُحها فً خاطري شؽفا  

 ِؼٌُد الظنون إلى ِؼٌٍد من الّصَورِ 

 أم المدابن أم آثاُر عابرةٍ 

 على الطرٌِك محاها الؽٌم بالمطر

 بؽداد داٌر على المعنى ومنزلةٌ 

 بٌن الحلول ومشً الناس فً األزرِ 

 بؽداُد من فََرحِ الدنٌا على زمنٍ 

 بدو إلى حضرِ  لواله لم ٌنتمل

 وال استفالت خطى  فً َرْدهٍة َعبَرتْ 

 فٌها من الزمن األعمى إلى البصرِ 

 لو ُكنَت تُشبهنً موتاَ شربَت معً

 خمر الفجٌعة فً كؤٍس من الِعبَرِ 

 باب على الوحً خانته السماء إذا

 مد الدعاء رماه النجم بالشرر

 بؽداد ما كان من ناس على شجر

 نهر بٌن الحمول ومن نخل على

 بؽداد ما كان من نجوى ومن سهرٍ 

 على الحروِؾ وُسّماٍر على السَّمرِ 

 والٌوم بؽداد أٌام على جدث

لعدد الثاهيا بداعات: قصيدة   ا 

 بكبئُت بغذاد
*أحًذ حسٍُانشبعز انفهسطٍُُ:   



 
57 

 لو تستطٌع سمته العٌن بالَحَورِ 

 بؽداد من وجع الدنٌا ... معلمةٌ 

 مثل الّطرٌدة بٌن الخوؾ والحذرِ 

 ال ٌستمر بها موت على جسد

 بها هدم على أثرِ  أو ٌستمر

 ٌستعجل الحزُن عٌنًِ عن تَلفُّتها

 ال شًء مما ٌُرى، ُكفًّ عن النظرِ 

 اواه بؽداد ما ألسان مٌتة  

 أعطت من الموت ما استعصى على الخبرِ 

 كم كنِت دارا  لشٌبً بعد أن صرفوا

 عنً الحكاٌة واستولَوا على ُعُمري

 لم أمِش ٌوما إلى بحر تعّودنً

 أراجٌحا  على شجرِ وال نصبُت 

با أَرلا    وال تبعُت ابتسامات الّصِ

 على سفوح تالها الُحسن كالسُّورِ 

 وال بكٌت على حٌفا ولد جعلتْ 

 من البكاء مواعٌدي مع السََّهرِ 

 واآلن أبكٌِن فً حٌفا فكم جمعتْ 

 ٌد النزوح فرالٌن على لََدرِ 

 

 .مهداة فمط لمن رفض سموط بؽداد ولم ٌتآمر على عروبة العراق مالحظة8

 

 

 

 *أحمد حسٌن إغبارٌة8 شاعر وروائً ومفكر فلسطٌنً )1095-9717(
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 بيان صادر عن اشتباك

 

 تسقط األنظمة الرجعية العميلة

فً ظل العدوان الذي تواصل األنظمة العربٌة العمٌلة شنه ضد كافة األمة العربٌة وفً الملب منها 

ر جمن لضٌة التحرر الوطنى العربً وحزأ جٌت باعتبارها جزء الالمضٌة المركزٌة فلسطٌن، 

الصهٌونً: األصٌل ووكالئه الحلف جمعت  8288آذار  82انعمدت لمة الخٌانة ٌوم  الزاوٌة فٌه

)أنظمة المغرب واإلمارات والبحرٌن ومصر( فً النمب المحتل، لتدارن وضعهما أمام تَرنُّحِ 

االمبرٌالٌة التً ارتطم رأسها بجدار حرب الدفاع التً خاضتها روسٌا االتحادٌة، وفشل تكالبهما 

 ور المدرات المتالٌة للمماومة فً فلسطٌن وفً الٌمن ولبنان والحد من تنامٌها. ضد صمود وتط

فهذه النظم الرجعٌة لم تعد تتظاهر بتجاهل الحروب والممع الذي ٌمارسه العدو الصهٌونً ضد 

اجتثاث عروبة فلسطٌن عملٌة ا فً شعبنا فً فلسطٌن، بل باتت تحتل عالنٌة موضعا متمدم  

جٌوشها ومخابراتها ردٌفة تحت إمرة هٌئة أركان العدو كما حدث فً العدوان  وتهوٌدها، وانخرطت

على سورٌا والمناورات المشتركة. فهذه األنظمة إنما تإكد على طبٌعتها الخٌانٌة المعادٌة للوطن 

العربً، وأنها عضو مزروع ٌمثل ذات االستراتٌجٌة التً أسس علٌها الكٌان الصهٌونً، فً كبح 

 وتؤبٌد التبعٌة وفرضها علٌهم كمدر. تطور الشعوب

إن اجتماع النمب الذي تَمثََّل فٌه جسدا  وزراء خارجٌة محور الرجعٌة والتبعٌة )المغرب، اإلمارات، 

البحرٌن، مصر(، فٌما حضر البالون بالموافمة سلفا  على مخرجاته وإن غابوا جسدا . هذا االجتماع 

ركائز المماومة العربٌة الٌوم ممثال فً إٌران، ولطعا المكرس لتدبٌر َمكٍر ضد روسٌا وضد أحد 

ضد حركة المماومة العربٌة. إنه وعوضا عن التراص مع المولف الروسً المحك، لحلحلة ٌد 

البطش الغربً الذي طالما ولغ فً دماء شعبنا وأعمل فٌنا حروب التدمٌر واإلبادة والنهب؛ 

اإلمبرٌالٌة فً الجبهة الروسٌة األوكرانٌة، وتلمس ٌتدارسون مع العدو األصٌل كٌفٌة تصلٌب مولف 

السبٌل لضرب خصمها اإلٌرانً الذي هو صدٌك المولف وشرٌن الجغرافٌا والتارٌخ والثمافة. كل 

هذا حتى ال ٌنمض جدار اإلمبرٌالٌة فتضٌع مصالحهم أو تطل الشعوب برأسها لتضع حدا للنهب 

التً أرالتها صوارٌخ العدو األمرٌكً ولنابله االمبرٌالً، أو تكشف حساب مآسٌها ودمائها 

تصدع  ودواعشه. ٌعتمد النظام العربً الخاسئ أنه ٌستنمذ روحه وٌطبب لروح تبعٌته التً ألهبتها  

شعبنا  جبهة الناتو فً أوكرانٌا، بدمج الكٌان الصهٌونً لسرا فً مفاصل عٌشنا وبإشران ُممدرات 

و ضد محور المماومة وفً ممدمته إٌران. إن هذا النظام لهرا فً مإامراته ضد بعضنا أالعربً 

بممته مع العدو فوق رمال النمب التً لم تبرد دماء الشهداء فٌها بعد وتشهد اغتصابا متجددا 

ألراضً سكانه، إنما أسمط طوعا وعلنا وبال مواربة ألنعته الواهٌة بالوالعٌة والتمسن بحمن الدماء 

علن نفسه جزءا ال ٌتجزأ من مشروع االستعمار االستٌطانً والجنوح للسلم المزٌف، فهو ٌ

 الصهٌونً ومشارٌعه العدوانٌة، ما ٌجري هو خطوة متمدمة من التابعٌن للمتال محل متبوعهم.

 



فول ، وأن لد شارف على األإن الوالع الٌوم ٌحمل إرهاصات بؤن زمن الهٌمنة اإلمبرٌالٌة  الشاملة 

الشعوب وتنتظره ٌنفتح بكسر شوكة االمبرٌالٌة فً أوكرانٌا، وفلسطٌن، وأن من ا تإٌده ا جدٌد  أفم  

ٌختار معسكر العدو أو ٌتردد فً االنحٌاز لخٌار التحرر واالنعتاق من ربمة العبودٌة ستالحمه لعنة 

 الشعب والتارٌخ.

ً تسمط لمة الصهٌونٌتٌن، ونشد على كل ٌد فدائً ومماوم تضرب فوق رأس العدو الصهٌون

واألمرٌكً، وندعو الشعب العربً إلى مواجهة هذه اللحظة الفارلة واغتنام فرصتها إلسماط الهٌمنة 

االستعمارٌة وأدواتها، وإنجاز االستمالل الفعلً وصون حٌاته وحمه فً النهوض وتمرٌر مصٌره 

 االمبرٌالً. هتصرف فٌه سمسارا على عتبات متبوعالذي أجهضه نظام التبعٌة و
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