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 !!.. عاًما ٦٩ستيطاين منذ ا ستعمارياإسرائيل ( كيان عنصري  )
 الدكتور أبو احلكمالرفيق 

 
لفلسطيين، هذه احلقيقة اليت تعلن عن نفسها كل يوم مبظاهر خمتلفة جائرة حبق الشعب ا

. فقد استخدم 1٩48ركب منذ عام حتالل الصهيوين املالذي ما يزال يقاوم اال
ز فكر العصور الوسطى اهلمجية سرائيلي وسائل القمع والتعذيب ما عجستعمار االاال

سرائيلية حتالل اإلختيلها حني تتلذذ سلطات اال يصعب بنزعة ساديةبتكاره مصحوبًا امن 
، واليت  نسانيةدون احلد األدىن من املتطلبات اإلبتعذيب األسرى والسجناء يف سجوهنا 

 عتقاهلم .اناء واملعتقلني السياسيني وشروط تؤكد عليها املنظمات األممية املعنية بالسج
والشعب الفلسطيين يقاوم سلطات  1٩48فمنذ عام الغزو الصهيوين لفلسطني 

، فيما تستمر هذه السلطات يف سلوكها اهلمجي يف القتل ونسف البيوت  حتاللاال
وهتدميها وتشريد شعبها وإرغامهم على تركها بالرتغيب والتهديد وباتت املستوطنات 

،  هقتالع الفلسطينيني وتشريدقرى واألحياء السكنية يف املدن التزحف على املزارع وال
صدار قرارها إأن األمم املتحدة قد اضطرت إىل  وبناء األسوار العنصرية الفاصلة .. حىت

يعترب فيه الصهيونية اليت ميارسها  1٩75 – 11/  10( يف  337٩التارخيي رقم ) 

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50233
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،  شكال العنصرية والتمييز العنصريأهيوين يف فلسطني احملتلة شكل من الكيان الص
،  على األمن والسلم العامليني .. حيث يرى اً تشكل خطر  - حسبما جاء بالقرار -اليت

، والنظام احلاكم يف زميبابوي وجنوب  أن النظام العنصري احلاكم يف فلسطني احملتلة
ا هيكل عنصري ، وهل اً ، وتشكل كيانًا كلي ستعماري مشرتكا، ترجع إىل أصل  أفريقيا

 . نسانيةر الكرامة اإليف سياستها الرامية إىل إهدا اً عضوي اً واحد وترتبط ارتباط
صدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ) غري ملزم أ، الذي  وعلى الرغم من أن هذا القرار

، إال أنه كشف قبح وعنصرية العقيدة  ( حسب منطق صالحيات امليثاق اجملحفة
.. ومع ذلك فأن ) إسرائيل ( وأمريكا وكافة القوى غري املنصفة قد حشدت  الصهيونية

، حىت متكنت من  بتزاز والعقوباتكافة وسائل الرتغيب والتهديد واالمستخدمة  ،  قواها
، حيث ) تغيبت (  1٩٩1/ 12/ 1٦( وتاريخ  4٦/8٦إلغاء القرار بقرار آخر رقم ) 

عن حضور جلسة التصويت من الدول العربية كل من ) مصر واملغرب وتونس والبحرين 
 والكويت وُعمان ( .!!
( بعد إلغاء هذا القرار من ) دولة ( عنصرية إىل ) دولة ( متارس )  فيما حتولت ) إسرائيل

الفصل العنصري ( أمام العامل وبطريقة ابتالع األراضي الفلسطينية عن طريق املستوطنات 
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 ستيطاين من أجل إجالئهمهتم عنصريًا، ريثما يتم الزحف االوهتجري الفلسطينيني وحماصر 
. 

سياسية حمددة تستهدف إقصاء اآلخرين بناًء على   -ة يديولوجيأ " عرفت الصهيونية بأهنا
 اً ة السياسية بناًء على كوهنم يهودكوهنم من غري اليهود وإدخال جمموعات يف تلك العملي

، أي  ، مرجعية عرقية ال دينية ، حسب منطق التعريف الرمسي للصهيونية .. فاليهودية
( فقط .. وإن  دولة يهودية متعدد القوميات حباجة إىل ) اً أن اليهود يشكلون جمتمع

برنامج الصهيونية هو حتقيق هذا اهلدف عن طريق عملية مزدوجة .. جلب الكثري من 
األصليني ليحل حملهم   ، وطرد أكرب عدد من السكان اليهود من خمتلف مناطق العامل

اليهود .." وهذا هو ما حصل على مراحل منذ قيام ) دولة ( اليهود بوعد بلفور عام 
دولة إسرائيل ( حيث  ، الذي ما تزال بريطانيا تتمسك وتعتز به ألنه أنشأ )1٩48

، وحىت الوقت احلاضر والكيان الصهيوين  عتذار عن إصدار هذا الوعدرفضت حىت اال
ية العامة والشرعية العربية على وجه اخلصوص بغية الوصول إىل يفتش عن الشرع

 ( .!! الدولة اليهودية )
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وللتذكري باخلطوات واملراحل اليت قطعها الكيان الصهيوين للوصول إىل أهدافه غري 
على نظرية األمن  اً ى مساعدات الغرب لكي يبقى ومعتمدعل اً ، معتمد املشروعة

 كيانه وعلى النحو التايل :ووسائلها التكتيكية لكي يؤسس  
 واليت تضمنت : 1٩5٦ -1٩48سرائيلية بني تبلورت نظرية األمن اإل ، 

 . مبدأ التفوق النوعي -
 . حتياطي الكبرياجليش العامل الصغري، واجليش اال مبدأ -
 . رسم الدور األمين للمستوطنات .. والتوسع على حساب األراضي الفلسطينية -
 خارج األراضي الفلسطينية .مبدأ نقل احلرب إىل  -
 . صياغة العقائد التكتيكية اهلجومية -
 . بوليتيكي ) الدفاع يف العمق ( باألسلحة النوعية -سد النقص اجليو -
 . سرائيليةوير بنية وعقيدة القوة اجلوية االتط -
 

 1٩5٦سرائيلية قبل عام ل البناء الفكري لنظرية األمن اإلتكام. 
 . 1٩5٦ -1٩54سرائيل التسليح الفرنسي إل -
 .1٩5٦توازن القوى كسياسة يف خضم حرب  -
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 . سرائيلي على الكم العريبأمهية التفوق النوعي اإل -
 ية ( .ضجهااال –ستباقية سرتاتيجية احلرب القصرية ) االاإعتماد  -
ئيلي ( إىل مفاوضات ما يسمى عملية السالم وحتوالت الصراع من صراع ) عريب إسرا -

 سرتاتيجي العريب.!!ق د  الصراع الفلسطيين عمقه االف   صراع ) فلسطيين إسرائيلي ( .. 
 إخراج مصر من دائرة الصراع . -
ستية اليت ضرب العمق سرائيلية بصواريخ العراق البالحتطيم نظرية األمن اإل -
 سرائيلي .سرتاتيجي اإلاال
 

 جهاز عليه ألضعافه وإهناكه ومن مث اال وضع العراق يف دائرة احلرب وفتح جبهات
، بعد حتريض إيران واحلرب عليه طيلة مثان سنوات رافقها حصار دام  2003عام 

 ثالثة عشر عاًما .
 اً ان الصهيوين، رغم كونه ُمست عِمر ، ترسم أن الكي هذه اهلوامش السريعة اليت هي للتذكري

، ومحاة القانون الدويل ومنظمة  ه، ما يزال ميارس جرائم يف هنجه وتطبيقاته اً وعنصري
نقطاع منذ اساكتة على جرائمه املستمرة دون  ألمم املتحدة والقوى الكربى والعظمىا
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بته ومتاسكه وثباته .. فيما يثبت شعبنا الفلسطيين صال وحىت الوقت الراهن 1٩48عام 
 املشروعة غري القابلة للتصرف . هومتسكه حبقوق

من على منصة اجلمعية العامة  1٩٩1 - ون األول/ كان1٦قال ) بوش األب ( يف 
( .. الذي اعترب الصهيونية  337٩لألمم املتحدة حني قدم مشروع قرار يلغي القرار ) 

، ) إن إلغاء ذلك القرار بدون شروط يعزز من صدقية األمم  شكاًل من أشكال العنصرية
 !، وهو السالم ( .! املتحدة وخيدم اهلدف األمسى للمنظمة الدولية

.. فهي حتكم مثاًل على طفل  اً ية وطغيانسرائيل ( عنصر إومنذ ذلك التاريخ زادت ) 
سرائيلي ، أما املستوطن اإل فلسطيين حيمل احلجارة بثالث سنوات سجن كحٍد أدىن

حتالل ، فال تطاله سلطة اال أو يهدمه أو يطلق النار على من فيه اً فلسطيني اً فيحرق بيت
ضد  اً ( قانون 52يلي قد شرع أكثر من ) سرائن الكنيست اإلسرائيلية .. واملعروف أاإل

مم املتحدة من حماسبة السلطة ، ومع ذلك مل يتمكن جملس األمن وال األ الفلسطينيني
 .!! واحًدا من قراراته اً صري يف التهجري كما مل ينفذ قرار سرائيلية احملتلة على هنجها العناإل

وهي تدفع باهلجرة لتحتل فلسطني  18٩7فمنذ أن نشأت احلركة الصهيونية عام 
طينيني لكي تستطيع احلركة سل( للف دميغرايف ( ، ويقابل هذا الدفع هتجري ) اً دميغرافي )

 . كلها تدرجيًيا وتفرض عليها سياسة األمر الواقع   من أن تستوعب أراضي فلسطني
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ن العمود يشكال اً فلسطيين املنظم مع، والتهجري ال .. اهلجرة الصهيونية املنظمة إذن
أصاًل من لدن األمم  ة، وهي سياسة مدان ( Apartheid الفقري لسياسة األبارثايد )

واهلدف منها قلب معادلة ) أكثرية (  املتحدة واجملتمع الدويل بقرارات معروفة وموثقة ..
كما حيصل اآلن يف   -الفلسطينيني جيب أن تكون ) أقلية ( يف ظل الدولة اليهودية 

حيث تعمل إيران على أن جتعل مذهبها الطائفي الفارسي يسود وهتجر  اً العراق طائفي
 !!. باقي املذاهب والقوميات عن أراضيها أو تقتل

لكيان الصهيوين متارس أبشع أساليب اجلور العرقي وسلطات ا اً ( عام ٦٩فمنذ ) 
سرائيلية يقبع األالف من املواطنني على نطاق واسع .. ففي السجون اإل والقمع

يف أسوء حاالت  -شيوخ أو شباب ال فرق يف كوهنم نساء أو أطفال أو  -الفلسطينيني 
،  ألمن الداعرعلى جبني كل أعضاء جملس ا اً ، وباتت عار  البدنية والنفسية ةساءاإل

ئيلي يف سراريفة يف معاقبة احملتل القاتل اإلألهنم فشلوا بل تواطئوا على حساب قضية ش
، وشعبنا  من الكذب والدجل والتسويف واملماطلة اً ( عام ٦٩فلسطني قرابة ) 

.. وزادت هذا خطورة حني  الفلسطيين يعاين القهر والتعذيب اجلسدي والنفسي كل يوم
شرتاك مع ب الفلسطيين املناضل وتشرذمه بااللتشق وحدة الشعأقحمت إيران نفسها 

،  ، بني ) محاس اليت غريت جلدها اآلن سرائيليني بني قطاع غزة والضفة الغربيةاإل



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 8 

سالمي يف غزة ( وبني ) فتح يف الضفة الغربية ( ، بدعم جهة على حساب واجلهاد اإل
 - ، إمنا ملراٍم إيرانية اكليس لسواد عيون ذلك الفصيل أو ذ - جهة باملال والسالم

 أحضان إيران ألي فصيل فلسطيين أن يرمتي يف اً ( ، وليس مربر  ة مشرتكة خفيةيإسرائيل
أن  اً .. ليس مربر  السياسية واألمنية مقابل املال والسالح  جندهتاأاليت تشرتط تنفيذ 

رضتها .. تلك األكذوبة األمنية اليت ف يستمر يف حضن الغري لكي يستمر على قيد احلياة
مرين يف ، فيما يعاين الشعب الفلسطيين األ اليت ال ترى إال بعني واحدة  ، القوى األنانية

دة حتالل وضرورة وححتالل .. وتناسى اجلميع مسألة االالداخل واخلارج جراء اال
( إىل ما  جتميدها ختالفات يف وجهات النظر اليت ميكن )املوقف الوطين والقومي رغم اال

 .!! نعم التحرير .. بعد التحرير
ديكم أيها العنصريون يف تل أبيب وتابعوكم يف عواصم أخرى قريبة وبعيدة .. أرفعوا أي

حتقار عن األسرى الفلسطينيني وعن السجناء الفلسطينيني القذرة امللطخة بالدماء واال
وكل سجناء ومعتقلي العراق .. وليسمع العامل .. أن ال مستقبل هلذا الكيان الصهيوين 

، ومصريهم  ( سنة أخرى قادمة ٦٩، حىت لو بعد أكثر من )  أرض فلسطني العربية على
هودية ( يف قلب ، ولن تعش دولة ) ي العودة إىل الشتات ، إىل جمتمعاهتم إىل قومياهتم

 . اً أبدالوطن العريب 


