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فــي اخلــــــــــــامـس عــــــــــــشــــــــــــر
من/آيار/ 2018 تكون قد مرت
الــــــــذكـــــــرى الـــــــســـــــبـــــــعـــــــ
ألغــتـــــــــــــصـــاب  فـــلـــســـطــ

الـعــربــيــة في 15/آيـار/1948
بـــــدعـم الــــــغـــــرب وإســــــنـــــاده
ــنـــظــمــات وبـــالــتــعـــاون مع ا
الصـهيـونيـة في العـالم . حيث
ســبق و أن عـــقــد أول مــؤتــمــر
ي في مديـنة بال صـهيوني عـا
في سـويـســرا بـرئـاسـة هـرتـزل
ــؤتــمــر الــصــهـيــوني رئــيس ا
ي عـام  1897الــذي أكـد الــعــا
أن ـؤتـمر  في كـلـمته في هـذا ا
دولـة أسـرائـيل سـوف تـقام في
فــلـســطــ بـعــد خـمــــــــــــسـ
عـامــاً وهـذا مـا حتــــــــقق حـقـا
في 15/آيـــــار/ 1948 .حـــــيث
كـانت الـبــلـدان الـعـربــيـة كـلـهـا
واقــــعـــــة حتت الـــــهــــيـــــمــــنــــة
اإلســتــعــمــاريــة لـــبــريــطــانــيــا
وقـــبل قـــيـــام دولــة وفـــرنـــســا 
الكيان الصهيوني قامت الدول
العـربيـة آنذاك بـإرسال قـواتها
ـقاتلة الـصهاينة إلى فـلسط 
واحلــيـــلــولـــة دون أغــتـــصــاب
بــيــد أن الــهـيــمــنـة فــلــســطـ 
اإلســـتـــعـــمـــاريـــة عـــلى الـــدول
الــعــربــيـة وأرتــبــاط حــكــامــهـا
بـالـدول اإلسـتـعـمـارية أدى إلى
قــــيــــام حـــــرب صــــوريــــة بــــ
اجلـيوش العـربية والـعصابات
الـصهـيـونـيـة أنـتـهت بـتـسـلـيم
فــلـسـطـ لــلـصـهـايــنـة بـسـبب
خـيــانـة بـعض احلــكـام الـعـرب
ودعـم الــــــغــــــرب و إســــــنــــــاده
وخصـوصاً بريـطانـيا وفـرنسا
ـتـحـدة األمـريـكـية والواليـات ا
حيث أعـترفت بريطانـيا بإقامة
كـيـان صــهـيـوني في فـلـسـطـ
في تعهـدها بإقـامة هذا الـكيان
بـتــصــريح وزيــر خـارجــيــتــهـا
آنذاك أرثر بلفور في 2/تشرين
ثـــاني/ 1917حـــيـث أعـــلن أن
حكومـة صاحبـة اجلاللة تـنظر
بـعـ الـعــطف الى إقـامـة وطن
قــومي لــلـيــهــود في فــلـســطـ
وســتــبــذل أفــضل مــســاعــيــهـا
لـتـســهـيل حتـقـيق هـذا الـهـدف
خــــصـــوصـــاً وإن فــــلـــســـطـــ
أصـــــبــــــحت حتـت اإلنـــــتـــــداب
البريطاني منذ عام  1920 .إن
الـقـضــيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة تـمـثل
أكـــبــر مـــنــعـــطف في الـــتــاريخ
ــعــاصــر وســتــبــقى الــعــربي ا
ـأسـاة العـربـيـة األولى تمـثـل ا
إلى أن يـتم حتـريـرها من خالل
دولـة الوحـدة الـعربـيـة الكـبرى
الـــتي حـــاول عـــبـــد الـــنـــاصـــر
إقـامتها ألجل الـنهضة الـعربية
وحتــــريـــر األرض الــــعـــربــــيـــة
ـــغــتـــصـــبــة وفي احملـــتــلـــة وا
لــقــد مـــقــدمـــتــهـــا فــلـــســطـــ 
تصاعدت حدة الصراع العربي
الــــصــــهــــيــــوني فـي الــــعــــهـــد
ــدافع عن قـضــيـة الــنـاصــري ا
حيث قام الصراع مع فلسط 
الصـهـيـونيـة بـكل أبـعـاده بأنه
صــــراع وجــــود ولــــيس نــــزاع

حـدود بـ الكـيـان الصـهـيوني
والـــشـــعـب الـــعـــربـي ومـــعـــهه
لذلك ال بد الشعب الفـلسطيني 
من الــعــودة قــلــيالً إلـى الـوراء
لــــعــــرض جــــذور الــــقــــضــــيـــة
الفلسطينية . حيث شهد القرن
الـتـاسع عــشـر بـدايــة الـتـحـرك
اإلسـتـعـمــاري الـصـهـيـوني في
الــشـــرق الــعــربي حـــيث كــانت
أطــــمــــاع الـــــدول الــــغــــربــــيــــة
ــشـرق الــعـربي بـفــلـســطـ وا
ــة الـــعــهـــد وإن احلــروب قـــد
الــصـــلــيـــبــيـــة دلــيل عـــلى ذلك
بـالــرغم من مــظـهــرهـا الــديـني
وكـان نـابـلـيـون بـونـبارت  أول
من دعـا الــيــهـود إلـى الـهــجـرة
إلى فـلــسـطـ وتــأسـيس دولـة
وذلك أثناء غزوه يهودية فيها 
ــصـــر عــام  1798وقــد حــدث
هـرتزل فـي رسالـته إلى قـيـصر
ـانيـا عام 1899عـلى تشـجيع ا
الهـجرة اليهوديـة إلى فلسط
. كمـا أسـتعـاد الغـرب أهتـمامه
ـنـطـقـة الـعـربـيـة في أعـقـاب بـا
أحـتالل بـريــطـانـيـا لــلـهـنـد في
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ولم يـقتـصر أهـتمـام بريـطانـيا
ـنـطـقـة الـعـربـية بـفـلـسـطـ وا
عـلى تـأمـ الـطـريق الـتـجـاري
بل كانت تـريد اإلحتفاظ للـهند 
ــنــطــقــة حلـمــايــة نــفــوذهـا بـا
وكـان ومـصـاحلــهـا الـتـجـاريـة 
تــدخل بـــريــطــانــيـــا يــتم حتت
شعار حـماية األقـليات الـدينية
لــذلك أســـست أول قــنـــصــلــيــة
غـربـيـة فـي الـقـدس عـام 1839
ووجــهت نــشــاطــهــا حلــمــايـة
اجلـالية اليـهودية في فـلسط
. وكــــان هــــدف بـــريــــطــــانــــيـــا
أســتــقــدام جــالــيــات يــهــوديــة
ألهــداف ودوافع أســتــعــمــاريـة
ـرستون " رئيس أوضحـها " با
وزراء بــريـــطــانــيــا في رســالــة
بــــعــــثــــهــــا إلـى ســــفــــيــــره في
أســتــانــبــول في شــبـاط 1841
بإقـنـاع الـسـلـطـات الـعـثـمـانـية
بــإبــاحــة هــجــرة الــيــهــود إلى
فــلـســطــ . كـمــا شــكل رئـيس
احلـكـومة الـبـريطـانيـة " كـامبل
بـاترمـان " في عام  1907جلنة
ــؤرخــ وعـــلــمــاء من كــبـــار ا
اإلجـتـمـاع وعـهـد إلـيـهـا مـهـمـة
الـبـحث عن الـوسـائل الـكـفـيـلـة
بــتــعـــمــيق جــذور الـــســيــطــرة
وقـررت الـلــجـنـة إنه األوربـيــة 
ينبغي على اإلستعمار األوربي
أن يـــحـــول دون قـــيـــام أحتـــاد
اجلمـاهـير الـشعـبيـة في البالد
العربيـة  - أي الوحدة العربية
ـــنــــعـــهـــا مـن تـــبـــادل – وأن 
األفـكار الـتـحـرريـة وأن يـسـعى
و إلثارة اخلالفـات فيما بـينها 
أن يـقــيم عـلى مـقــربـة من قـنـاة
الـسـويس حاجـزاً بـشريـاً قـوياً
ــنــطــقــة يــكــون وغــريــبــاً عن ا
مـوالــيــاً لإلمــبـريــالــيــة وعـدواً
وهذا ما حدث ـنطقـة  لـسكان ا
في زرع الكـيان الصـهيوني في

قـــــلـب الــــعـــــالـم الـــــعـــــربي في
لـــقــد فــلــســـطــ عــام  1948 .
ـية وضـعت الصـهـيـونـية الـعـا
شـعــارات زائـفــة لــبـرنــامـجــهـا
اإلسـتعمـاري فأعتـمدت شعار "
شـعب الله اخملـتار " وأسـطورة
الــوعــد األلـــهي من الـــنــيل إلى
الـفـرات مـلك إســرائـيل  وكـذلك
الـــــــشـــــــعـــــــار الـــــــزائـف احلق
وهــذه الـشــعـارات الــتـأريــخي 
تــــمـــثـل الـــتــــعــــصب الــــديـــني
والــشـــوفــيـــنــيـــة الــعـــدوانــيــة
مـسـتـنــدة في ذلك إلى الـتـوراة
فأعـتـبـرت العـنـصر والتـلـمـود 
الـيــهــودي مــتــمــيــزاً عن بــاقي
ولــــذلـك ال مــــانع من الــــبــــشـــر
تـرحـيل عــرب فـلـسـطـ وعـرب
إلى الـــــعــــــراق . لـــــذلك األردن 
نادت الـصهيونـية إن من حقها
أن تـــــقـــــيـم دولـــــة عـــــلى أرض
فــلــســطــ وإن تــطــرد أهــلــهـا
وتــــــــــــعــــــــــــد مـن بــــــــــــقـي مـن
الفلسـطينـي العـرب مواطن
من الـدرجـة الـثـانـيـة بل غـربـاء
ومعتدون سرق أجدادهم أرض
إســــرائــــيل مـن أصــــحــــابــــهـــا
ودعمت ذلك بإدعاء احلقيقي 
احلق الـتــاريــخي لـلــيــهـود في
فــلــســطــ . مع أن فــلــســطــ
عربيـة منذ الـقدم وعـلى أمتداد
الــتـاريـخ ومـرور الــيـهــود عـلى
أرضـــهــــا كـــان مــــروراً عـــابـــراً
فـأقـدم سـكـان عـرفـهم الـتـاريخ
في فـلـسـطـ هم الـكـنـعـانـيـون
الـــعـــرب . لـــقــد كـــانـت احلــرب
ـية األولى فـرصة إلنطالق الـعا
اإلســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة
ـنـطـقة لـتحـقـيق أهـدافـها في ا
الـعـربـيـة . كـمـا إن اإلسـتـعـمـار
الــبــريــطــاني والــفــرنـسـي كـان
يهدف من عقد أتفاقية سايكس
بـــيـــكـــو عــام  1916أقـــتـــســام
ـشـرق العـربي والـصـهيـونـية ا
تــــريـــد إقـــامـــة دولــــة لـــهـــا في
فــلــســطــ وعـــلى ذلك يــجــري
الــتــعــاقــد بــ الــطـرفــ عــلى
حـسـاب الـعـرب . فـأقـام الـغرب
الكـيـان الـصـهـيـوني في أخـطر
جـزء من الوطن الـعربي يـفصل
ـغـرب ـشـرق عن عـرب ا عـرب ا
ويعرقل قـيام الـوحدة العـربية
. كـــمـــا إن الـــعـــراق أصـــــــــبح
حتت اإلنـتـــــــداب الـبــريـطـاني
في 3/آيـار/ 1920وقـد نــصت
ادة الثانية من صك اإلنتداب ا
إن الـبـريــطـانـي في فـلــسـطـ 
ـنـتـدبـة أن تضع عـلى الـدولـة ا
فـلسـط في أوضـاع سـياسـية
وإداريـة و إقــتـصـاديــة تـضـمن
إنــشــاء وطـن قــومي لـــلــيــهــود
وبـــذلـك أصـــبح وعـــد بـــلـــفـــور
مــســـتــنــداً إلـى صك اإلنــتــداب
ولـيس بـتـعـهـد بـريـطـانـيا فـقط
وقـد أحتلت بريـطانيا فـلسط
عام  1918وليس لـليهـود فيها
جنـدي مسـلح واحد وكـان عدد
الـيــهــود فـيــهــا آنـذاك  56ألف
نسـمـة . لقـد شـرعت بـريطـانـيا
بتـنـفـيذ وعـد بـلـفور سـالـكة كل
الــطـــرق الــتي أدت إلـى إقــامــة
الـــدولــــة الـــصـــهـــيــــونـــيـــة في
وكــان أول مــنـدوب فـلــســطـ 
سـام لـبـريـطـانـيـا في فـلـسـطـ
الــيــهـودي هــربــرت صــمــوئـيل
وهـذا يـؤكد تـصـميم بـريـطانـيا
وقـد عـلى تـنـفـيــذ وعـد بـلـفـور 
نـدوب الصهيوني أصدر هذا ا
بـيانـه في فلـسـطـ عام 1920
حـــيث أكــد أتـــخــاذ الــتـــدابــيــر
طـلـوبـة لـضـمـان إنـشاء وطن ا
قــومي لــلـيــهــود في فــلـســطـ
ومن نـاحـيـة أخـرى بـالـتـدريج 

أعـــتــرفـت حــكـــومــة اإلنـــتــداب
بــالــوكـالــة الـيــهــوديـة كــهـيــئـة
ســيـاســيــة تــمــثل الــيـهــود في
ـادة فــلـســطــ . وقــد نــصت ا
الـرابعـة من صك اإلنتـداب على
فلـسط على اإلعـتراف بوكالة
يــهـوديـة تــشـيــر عـلى حــكـومـة
اإلنـتـداب والـتـعـاون مـعـهـا في
الـــــشـــــؤون اإلقــــــتـــــصـــــاديـــــة
ـا وغـيـر ذلك  واإلجـتـمـاعـيـة 
يـهــيئ إلنـشـاء الــوطن الـقـومي
وقـد تعاونت حكومة اليهودي 
اإلنــــتــــداب الــــبـــريــــطــــاني مع
الـوكـالــة الـيـهـوديــة عـلى إنـهـا
وعــهـدت ــسـتــقــبل  حـكــومــة ا
إلـيـها مـنذ تـأسـيسـها واجـبات
احلـــكـــومـــات مـــثل الـــتـــعــلـــيم
ؤسسات الية وغيرها من ا وا
التـي أصـبحـت تـشـكل حـكـومة
داخل حــكــومـة . كــمـا ســمـحت
حــكــومــة اإلنــتـــداب لــلــوكــالــة
الــيــهــوديــة وســاعــدتـهــا عــلى
إيـجـاد قــوة عـســكـريــة بـأسم "
الـهـاغــانـا " بـحـجـة الـدفـاع عن
ـستـعـمـرات الصـهـيـونـية في ا
وأعترفت بهذه القوة فلسطـ 
رسـميـاً وعيـنت ضـباط أرتـباط
عـــــســــكـــــريــــ بـــــ اجلــــيش
الـبـريـطانـي في فلـسـطـ وب

جيش الهاغانا . 
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كـمـا عـيــنت حـكــومـة اإلنـتـداب
البـريطاني منذ الـبداية اخلبير
الـقانـوني الـيهـودي اإلنـكلـيزي
"بنـتـويش" مسـتـشـاراً قانـونـياً
حلـكومة اإلنـتداب وعـهدت إليه
وضع الـتـشـريـعـات الـقـانـونـية
التي تـساعد عـلى إقامة الوطن
القـومي اليـهودي في فـلسـط
حـيث قـام هـذا اخلـبـيـر وبدعم
من حـكــومـة اإلنــتـداب بــإلـغـاء
الـكـثـيـر من الـقـوان وتـشـريع
قوان جديدة تهدف إلى سلب
السـكان كل مظاهـر احلرية كما
شرع قوانـ جديدة تهدف إلى
تسهيل تمليك االراضي لليهود
لألراضي .ومـثـال ذلك الـقـانون
الـذي يسمـح حلكومـة اإلنتداب
البريطـاني بالـتنازل عن مـلكية
أراضي الــدولــة لـلــمــؤســسـات
وكـانت دوماً ذات النـفع الـعام 
مـؤســسـات صـهــيـونـيــة . كـمـا
نــــشــــطت احلــــكـــومــــة في سن
قـوانــ الـتـســويـة وتـنــفـيـذهـا
بالـتـعـاون مع دوائـر الـتـسـوية
أذ قامت في الـوكالـة اليهـودية 
ــسح األراضي هــذه الــدوائـر 
األمـر الذي يؤدي شاع  وفـرز ا
إلى تــفــتــيت مــلــكـيــة األراضي
وتـسهـيل نـقـلـهـا إلى الـيـهود .
كـمـا سهـلت الـقوانـ اجلـديدة
كـبـار اإلقطـاعـي من لـبـنانـي
وسـوريــ إلى بــيع أراضــيـهم
وســــاعــــدت في فـــــلــــســــطــــ 
السلـطات اإلداريـة والعسـكرية
عـــــــــلى طـــــــــرد الـــــــــفـالحــــــــ
الـفــلـســطـيــنـ مــنـهــا . وعـلى
ــثــال بــاع اإلقــطــاعي ســبــيل ا
اللبـناني " سرسق " عام 1924
نـــــــحــــــو 160 ألـف دو وهي
تــشـــكل جــمـــيع أراضي قـــريــة
الـعــفـولـة الــعـربـيــة إلى شـركـة
جاليه صهـيون األمريكية وهي
شـركـة صهـيـونيـة تـأسست من
أجـل مــســـاعـــدة اإلســتـــيـــطــان
الــصــهــيــوني في فــلــســطــ .
وتــكــررت الـــعــمـــلــيـــة في بــيع
األراضي الـفلـسطـينـية لـليـهود
ومـــــنــــهـــــا بـــــيع اراضي وادي

احلــورات عـام  1929حـيث 
بيع أكثر من  30ألف دو إلى
الـصندوق الـقومي الصـهيوني

وكذلك األمـر بـالنـسـبة ألراضي
اخلـــالــــصـــة واحلـــولـه . كـــمـــا
فــــــرضـت قــــــوانـــــــ األراضي
اجلـــديـــدة ضـــرائب بـــاهـــضـــة
بـشــكل مــقـصـود حــيث يــعـجـز
الفالحون الفلسطينيون دفعها
لــذلـك كــانت تـــتـــراكم عـــلـــيــهم
الــضـــرائب لــعـــدة ســنــوات ثم
تــعـمــد حــكـومــة اإلنــتـداب إلى
بيـعها لكي تـستوفي الضرائب
وتـبـ اإلحـصـاءات الـرسـمـية
إن الــيــهــود كــانــوا عـام 1918
ـئـة من أراضي ـلـكـون  2 بـا
فـلـسـطــ فـقط . كـمــا شـجـعت
حـكـومــة اإلنـتـداب الـبـريـطـاني
هـجــرة الـيـهــود إلى فـلــسـطـ
ــنح فــأقـــامت دوائــر نــشــطــة 
ــهــاجــرين الــيــهــود جـوازات ا
وتـعـاونت مـع الـوكـالة السـفـر 
الــــــيــــــهــــــوديــــــة واألجــــــهـــــزة
الـــصــهــيـــونــيـــة األخــرى عــلى
ـهـاجــرين الـيـهـود أسـتـقــبـال ا
وكانت وتـسهـيل أسـتـيطـانـهم 
تــــعــــد هـــجــــرة الــــيـــهــــود إلى
فـلـسـطـ " حـقـاً ال منـحـة " في
حــ قـاومت ســلـطــة االنـتـداب
البريطـاني بشدة هجرة العرب
إلى فـــلــســـطـــ . فــفـي بــعض
الــــســـــنــــوات أزدادت هــــجــــرة
األردنــــ والـــــســـــوريـــــ إلى
فـكانت قـوات شـرطة فـلـسطـ 
اإلنــتــداب الــبــريــطــاني تــقــوم
بــأعــتــقـــالــهم ثم تـــرحــيــلــهم .
ــعــلــوم في عـام  1935دخل وا
فـلــسـطـ عن طـريـق الـتـهـريب
وهو 125 ألف مهاجـر يهودي 
اكـثــر عــدد دخل فــلــســطـ في
ســــنــــة واحــــدة . كــــمـــا كــــانت
حـكـومــة اإلنـتـداب الـبـريـطـاني
تـساعـد الوكـالـة اليـهوديـة لكي
تسـاعـد عـصـابات " الـهـاغـانا "
لكي تصبح جيشاً نظامياً قوياً
وفـي نــــفـس الــــوقـت تــــضــــرب
جـمـيع احلـركات والـتـنظـيـمات
العـربيـة الـوطنـية . فـكـلمـا كان
الـــعــرب يـــقــومــون بـــتــشـــكــيل
تنظيمـات شعبية مثل " اللجان
القومـية " كـانت دولـة االنتداب
تعـمد إلى أعـتقـال قيـادات هذه
الـــــلــــجـــــان . وفي عــــام 1937
أعــلــنت حــكــومــة اإلنــتـداب إن
الـلـجـنة الـعـربـية الـعـلـيا هـيـئة
غـيـر شـرعـيـة وأعـتـقـلت مـعـظم
أعضـائها ونفـتهم إلى جزيرة "
سـيشل " وتمـكن رئيس اللـجنة
احلـــاج أمـــ احلـــســـيـــني من
الـهـرب من فـلسـطـ . وبـسبب
نقمة العرب الـفلسطيني على
بـريــطـانــيـا بــسـبـب إحـتاللــهـا
لـفلسط وتـبنيها لـوعد بلفور
ومـــســاعـــدة الـــصــهـــايـــنــة في
الــــهــــجــــرة وتــــمــــلك األراضي
الــفـلــســطــيـنــيــة قــامـــت ثـورة
وحتــــــــــــــــــــولــت 1939-1936
فــلـــســطـــ إلى ســـاحــة حــرب
ـية وبـعـد نشـوب احلـرب العـا
أقـتصر نـضال الشعب الـثانية 
الــعــربي الــفــلــســـطــيــني عــلى
ومقـاومة بيع مقاطـعة اليـهود 
األراضي وعـــدم الـــتــعـــاون مع
في ح السلطات الـبريطانية 
عمل اليهود على اإلستفادة من
احلـرب وركـزوا مـطـالـبهـم على
إنشاء فـيلق يـهودي يـقاتل إلى
جـانـب احلـلــفــاء في مــواجــهـة
ــانـيــا والـيــابـان دول احملــور أ
وإيــطــالـيــا وهــذا هــو الــسـبب
الــذي جــعل هــتــلــر يــضــطــهــد
ــانـــيــا وعــمــوم الــيـــهــود في أ
البـلـدان األوربيـة التي أحـتلـها
خالل ســتــة اعــوام من احلــرب
يـة الثانـية . وبعـد أنتهاء العا

ـيــة الـثـانـيـة عـام احلـرب الـعـا
نـقل الـيـهــود أرتـبـاطـهم 1945
من بــريــطــانــيــا إلـى الــواليـات
ـــتــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة الـــتي ا
أصبـحت زعيمة الـعالم الغربي
والـــتي أحـــتــــضـــنت احلـــركـــة

الصهيونية في فلسط .
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 وفي 28/نــــــيــــــســــــان/1948
عـرضـت بـريــطــانـيــا الــقـضــيـة
تحدة الفلسطـينية على األ ا
وأنــتــهت في تـــشــكــيل جلــنــة
للـتـحـقيق في قـضـيـة فلـسـط
أشـتـرك في عــضـويـتـهـا أحـدى
وقـــد أقــــتـــرحت عـــشــــر دولـــة 
أغلـبيـة أعضاء الـلجـنة تـقسيم
فــلـســطــ إلـى دولــة يــهــوديـة
تــــــــــــــــــــضـم  56,57مـن أرض
فـلــسـطــ وعـلـى دولـة عــربـيـة
تــــقــــوم عـــلى  42,88من أرض
وتكون منطقة القدس فلسط 
وقـد رفض الـعـرب هـذا دولـيــة 
الـتـقـســيم . وبـعـد صـدور قـرار
الــتــقــســيـم أخــذ الــصــهــايــنــة
ـهدون إلقامة الدولة يعدون و
حـيث وعـد الـرئيس الـيـهوديـة 
األمــريـــكي تـــرومـــان " حـــايــيم
ـثل يـهـود أمـريـكا وايـزمن "  
والذي التـقاه سراً في آذار عام
ـتــحـدة 1948 بــأن الـواليــات ا
األمريكـية سوف تـعترف بـقيام
دولــــــــــــة إســـــــــــــرائــــــــــــيـل فـي
فـــور اإلعالن 1948/آيـــار/15
وهـذا مـا الـيـهــودي بـقـيـامــهـا 
حــدث حــيث أعــلــنت الــواليـات
ـتـحــدة أعـتـرافـهــا بـعـد قـيـام ا
إسرائيل بأربع دقائق وتبعتها
دول الـــــــــــغــــــــــرب واإلحتــــــــــاد
الــسـوفـيــتي وغـيــره من الـدول
آنـذاك . مـن كل مــا سـبـق ذكـره
يـؤكــد إن فــلـســطــ الـعــربــيـة
ية أغتصبتها الصهيونية العا
بــالـــتـــواطـــؤ مع بـــريــطـــانـــيــا
وحــتى ـــتــحـــدة  والـــواليــات ا
فـــــرنـــــســـــا أمـــــدت الـــــكـــــيــــان
الـصـهـيـوني بـالـسالح الـنووي
من أجل بـــقــــاء هـــذا الـــكـــيـــان
وتـهـديـد الــعـرب بـهـذا الـسالح
حـــــــيـث أجــــــرى الـــــــكـــــــيــــــان
الصـهيـوني أول جتربـة نوويه
في الـصـحـراء اجلـزائـريـة عـام
عــنــدمـا كــانت اجلــزائـر 1960
قبل حتت اإلستعمار الفرنسي 
أســـتــقاللـــهـــا في عــهـــد شــارل
ديـكـول عـام  1962 .كـمـا تـقدم
ـــتــحـــدة أكــثــر من الــواليــات ا
ثالثــة مــلـيــارات دوالر سـنــويـاً
هـبـة لــهـذا الـكـيـان إضـافـة إلى
أحـدث األسلـحة الـتـكنـولوجـية
ــــتــــطـــــورة من الــــطــــائــــرات ا
والــــصـــــواريخ والـــــدبـــــابــــات
والـــرادارات وغـــيـــرهـــا أســـوة
دون مقابل باجليش األمـريكي 
من أجل الــتــفـوق عــلى الــعـرب
أجـمـع . فـالـدول العـربـية في
اخلـلـيج الـعـربي وعـلـى رأسـها
السـعوديـة مرعـوبة وتـستـنجد
بــأمـريــكــا من مـحــاوالت إيـران
في صـــنـع الـــسالح الــــنـــووي 
حـ ال تــتـكــلم ال من قـريب وال
من بعيد عن الترسانة النووية
اإلسرائيـلية الـتي تهـدد العرب
وتواصل أغتـصابهـا لفلـسط
. وبذلك أصبح العدو الرئيسي
لـهــذه الـدول هـو إيــران ولـيس
الـكـيــان الـصـهـيـوني الـغـاصب
لفـلسطـ واجلوالن في سوريا
وأراضي في لــبــنــان وأذكــر إن
عروف محمد الكاتب العـربي ا
حـسـنـ هـيـكل ذكـر في أحـدى
مـقـابالته في مــحـطـة اجلـزيـرة
الفضـائية قـبل وفاته بـسنوات

بـأن إسـرائيل تـملك  400 أربع
مـــئــة رأس نـــووي وهي قــادرة
علـى تدمـير الـعواصم الـعربـية
كـلــهــا . هـذه الــنــظم الــعـربــيـة
ســمــســار دائـم في عــمــالــتــهــا
ألمـريـكـا . ومن يــخـدم مـصـالح
أمريـكا يخدم مـصالح إسرائيل
وهـذا مــا أكــده عـبــد الـنــاصـر
قــبـل أكــثــر من نــصف قــرن في
أحــد خـــطــبه لألمـــة الــعــربــيــة
حــيــنــمـــا قــال إن أمــريــكــا هي
إسـرارئــيل وأضــيف أيــضـاً إن
أي الـــعـــكس هـــو الـــصــحـــيح 
فـرؤساء أسـرائـيل هـي أمـريـكـا
ــتـــحــدة ومــعــهم " الــواليــات ا
الــكـونــغـرس " األمـريــكي الـذي
يـضم  100مــئـة ســنـاتـور أي "
ـثـلـون عـدد الـواليـات شـيخ " 
األمريكية اخلمس زائداً 438
ـثلون الشعب األمريكي نائبا 
كل هؤالء يدافـعون عن مصالح
إســرائـــيل وأمــنـــهــا أكـــثــر من
دفـاعـهم عن مــصـالح الـواليـات
حـيث هـنـاك ـتـحــدة وأمـنـهـا  ا
ئة  من أعضاء أكثر من 70 با
الــكـــونـــغـــرس األمـــريــكـي أمــا
يــــــــهــــــــودي فـي األســــــــاس أو
صـــهــيـــونـي وفي مـــقـــدمــتـــهم
تــــرامب الــــرئــــيس األمــــريـــكي
احلالي الذي أصـدر قراراً بنقل
السفارة األمريكية من تل ابيب
أعترافاً منه بأنها  إلى القدس 
عــــاصـــمـــة أبــــديـــة لـــلــــكـــيـــان
الــصــهــيــوني مـــخــالــفــاً بــذلك
تـحدة . وقواعد قرارات األ ا
الــقـانـون الــدولي الـتـي أشـرنـا
إلـيــهـا أعـاله . حـيث لم يــجـرؤ
أي رئيس أمريكي منذ تأسيس
الكيان الصهيوني في فلسط
عــام  1948حــتى الـــيــوم عــلى
فـهـو إصـدار مــثل هـذا الـقــرار 
مـتـصــهـ وشـكـله وتـصـرفـاته
وحـركــاتـه عـنــد الــكالم تــوحي
بــأنه شـــخص غــيــر مــتــوازن .
ـــعـــلـــوم إن كـــافـــة اإلدارات وا
األمـريـكـيـة الـتي تـعـاقـبت عـلى
الــســلـطــة مــنــذ قــيــام الــكــيـان
الـصـهيـوني حـتى الـيـوم كانت
والزالت تــسـتـخـدم الـنـقض أي
الفيتو ضد أي قرار في مجلس
األمـن يـــــديـن اجلـــــرائـم الـــــتي
يـرتـكبـهـا الـكـيـان الـصـهـيـوني
ضـد الـفـلسـطـيـنـيـ أو الـعرب
والزالت . فـمـجـلس األمن الـذي
يـقـوده خـمـسة أعـضـاء دائـم
ـثـلـون الـدول الـتي أنـتـصرت
ــيـة الــثـانــيـة في احلــرب الـعــا
وهم بـــريــطــانــيـــا وفــرنــســا و
أمــريــكــا وروســـيــا والــصــ .
إضـافـة إلى عـشـر دول أعـضـاء
ـثل ومـجـلس األمن  مـؤقـتـ 
هيـئة سيـاسية ولـيس قانـونية
ومع ذلـك فـــإن قـــراراته تـــمـــثل
قــواعـد قـانــونـيــة تـســمـو عـلى

الـنـظـام الـقـانونـي في أي دولة
ــــتـــــحــــدة عـــــضــــو فـي األ ا
فــقـرارته أشــبه بـالــدسـتـور في
النـظام الـقـانوني داخل الـدولة
لـذلك فإن أقتـصار الفـيتو على
الدول اخلـمس يتعـارض تماماً
ــقــراطــيــة ومـع مــبـدأ مع الــد
ـــــســــــاواة بـــــ الـــــدول ذات ا
الـــســيـــادة األعـــضــاء في األ
ـتـحدة . فـالـدول اخلـمس لـها ا
احلـق وحـــــــدهـــــــا فـي نـــــــقض
القرارات التي يطرحها مجلس
األمن لــلـتـصـويت إذا تـعـرضت
مصـاحلها أو مصالح حـلفائها
لـلـضـرر عـلـمـاً إن مـيـثـاق األ
تحـدة أصبح مـعمـوالً به منذ ا
عـــام  1945وصـــادقـت عـــلــــيه
آنــــذاك خـــمــــســــون دولـــة ذات
في ـتــحـدة  سـيــادة في األ ا
حــ وصل عــدد الــدول الــيـوم
ـــتـــحــدة األعـــضـــاء فـي األ ا
والزالت الـــــــدول 193 دولــــــــة 
اخلــمـس تــتـــحــكـم في قــرارات
مــــجـــــلـس األمن بـــــالـــــرغم من
الـــتــغـــيــيـــرات اإلجــتـــمــاعـــيــة
واإلقـــتـــصــاديـــة والـــعـــلـــمـــيــة
والـــثــقـــافــيـــة الــتـي طــرأت في
لــذلك البــد مـن إصـدار الــعــالم 
تحدة تعديل جـذري في األ ا
يــتــضــمن إلــغـــاء الــفــيــتــو في
مجلس األمن وأن يكون صدور
الـقرارات بأغـلبيـة األعضاء في
مــــجـــــلس األمـن الــــذي يـــــجب
توسـيـعه ليـشمل كـافة الـقارات
من حــيث الــتــمـثــيل مـع األخـذ
بـنــظـر اإلعـتــبـار حــجم الـدولـة
ودورهـا الـسـيـاسي وغـيـره من
وإالّ فـإن مــجـلس ـواصــفـات  ا
األمن فـي وضــــــعه احلــــــالي ال
ـثـل اجملـتــمع الـدولي بــشـكل
كــــــمـــــا إنـه من ــــــقـــــراطـي  د
الـناحية الـعملية مـعطل بسبب
أســتـخــدام الــفـيــتــو من الـدول
اخلمس األعضاء فيه . وبصدد
الـتــبـعـيــة واإلرتـبـاط بــأمـريـكـا
صـــــرح في أواسـط نــــيـــــســــان
ــــاضي حــــمـــد بـن جـــاسم آل ا
ثـاني الـذي كـان وزيراً ورئـيس
وزراء سـابق في قـطـر  بـأن من
حق إسرائـيل أن تـعيش بـأمان
عـلى أرضهـا وقد نـشرت بعض
الــــصــــحف الــــعـــراقــــيــــة هـــذا
الـــتـــصــريـح ومــنـــهـــا جـــريــدة
شرق . كمـا صرح ولي العهد ا
الــسـعــودي األمــيـر مــحــمـد بن
ســلــمـان في 4/6/ 2018خالل
زيـــارته ألمـــريـــكـــا إلـى وكـــالــة
روســيــة بــأن لـألســرائــيــلــيــ
احلق في الـعيـش علـى أرضهم
بسالم  إن هؤالء ليسوا حكاما
بل عمالء لـلصهيونـية وأمريكا
والـغــرب عــمــومـاً ويــفــتــقـدون
حــتـى احلــد األدنـى من الـــقــيم

والكرامة .
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ـمـنـوحـة لـلـمـدين اعاله والـبـالغ ـسـتـحق بـذمـتـكم عن (الـتـسـهـيالت) ا نـظـرا لـعـد قـيـامـكم بـتـسـديـد مـبـلغ الـدين ا
(٨٥٨٤٧٦٤٠٨) دينار (ثمنمائة وثمانية وخمسون الف واربعمائة وستة وسبعون دينار واربعمائة وثمانية فلس)
ـادة الثالـثة من قـانون حتـصيل الـديون احلـكومـية رقم ٥٦/ لـسنة ـلزمـ بدفـعه الى مصـرفنـا واستـنادا الى ا وا
ادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ ـوجب ا منوحة لكم  ١٩٧٧ فاني وحسب الصالحية ا
ـتـرتبـة عـليه خالل عـشـرة ايام اعـتـبارا من الـيـوم الثـاني لـتبـلـغكم بـاالنذار ـشـار اليه اعاله مع الـفـوائد ا الدين ا
ذكور ادة اخلامـسة الـفقرة ("١) من الـقانـون ا وبعـكسه فـسوف تـتخذ االجـراءات القـاونية الالزمـة وفقـا الحكـام ا
نقـولة وذلك لتـحصيل مـبلغ الدين وحتـميلكم نقـولة وغيـر ا وذلك بوضع اشارة احلـجز التـنفيـذي على اموالـكم ا

صاريف ولقد اعذر من انذر.. كافة ا
مع التقدير 

W½u¼d*«  «—UIF « lOÐË cOHM² « W³Fý …d¹b  Ø WFLł vO×¹ ‰UC½

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 

محكمة بداءة مدينة الصدر

العدد: ٤٨٥/ب/ ٢٠١٨
التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠١٨

j³¹dš Í—U³ł« rÝU  
tK « b³Ž V¹dš ”U³Ž

ـرقـــمة ـدعي مـدير عـام مـصرف الـرافـدين اضـافة لـوظـيفـته الـدعـوى البـدائـية ا قام ا
٤٨٥/ب/ ٢٠١٨ يـطـلب فـيـها مـطـالـبـتك بـاداء مبـلغ مـقـداره سـتـة مالي وخـمـسـمـائة

وستون الف دينار مع الفوائد.
وجملـهوليـة محل اقامـتك تقرر تـبليـــــغك اعـــالنا بـصحيـفت مـحليـــــت وعـــ يوم
٢٤ / ٥ / ٢٠١٨ السـاعة الـتاسـعة صـباحـا موعـدنا لـلمـرافعـة وعنـد عدم حـضورك او

رافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون . ارسال وكيل عنك ستجري ا

w{UI «

Ø ULNOKŽ vŽb*« v «

Ê«bI

فـــــقــــدت الـــــهـــــويــــة
الـــصــادرة من وزارة
الـشــبـاب والـريـاضـة
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــم

ÕU³  —u½ 
“«u

ن يــعــثــر الــرجــاء 
عــلـيــهــا تـســلــيـمــهـا

صدرها.

 W UF « …—«œù« Ø s¹b «d « ·dB


