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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

يتبع لطفاً...

صوت االحرار يف العراق 
االربعاء 2021/5/19

ي المتطــرف دونالــد ترامــب، جــاء بديلــه  بعــد طي صفحــة اليميــ�ن
هــذه  ســلفه،  لسياســات  شــكال،  مغايــرة،  سياســات  ليطــرح 
ق األوســط،  الــرش ي منطقــة 

الــراع  �ن ت دول  أجــرب السياســات 
مــن  ول  ن الــرن عــى  ايــران  و  حليفاتهــا  مــع  الســعودية  باألخــص 

بينهمــا.  الحــوار  بــاب  وفتــح  الشــجرة 

االســالمي  القــومي  ي  اإلرهــا�ب ت  أجــرب السياســات،  هــذه  نفــس 
نحــو  الهرولــة  اىل  اغماتيــة،  الرب بسياســاته  المعــروف  اردوغــان 
ن  مــر بعــد أن كان قــد جعــل مــن تركيــا مــأوى لإلخــوان المســلم�ي
الســطح موضــوع  عــى  طــىن  ثــم   ، الســيسي قبضــة  مــن  الفاريــن 
الجبهــة  أي   ،« االخــوة   « صــف  ليشــق  ي  اإلثيــو�ب النهضــة  ســد 
تلــك  مــع مــر وذلــك بوقــوف  البحرينيــة  الســعودية اإلماراتيــة 
الجبهــة، وبنــاء عــى مصالحهــا الماديــة، مــع اثيوبيــا ضــد موقــف 
ي رصاع عــى تقســيم ميــاه النيــل مــع اثيوبيــا، 

مــر الداخــل للتــو �ن
يخلــق  مــري  موقــف  عــن  اســفرت  المواقــف مجتمعــة،  هــذه 
مليــون   ٥٠٠ تقديــم  عــن  أعلنــت  ن  حــ�ي التســاؤالت  مــن  جملــة 
ي جهــود اعمــار غــزة، باإلضافــة اىل فتــح معــرب 

دوالر كمســاهمة �ن
ي الوقــت الــذي تســى 

رفــح وارســال مســاعدات اىل غــزة، هــذا �ن
فيــه مصــر وقطــر! للتوصــل إلــى اتفــاق تهدئــة بيــن الفصائــل 
اإلســامية فــي غــزة وإســرائيل وذلــك لوضــع حــد للقتــال )1(. 

اتجــاه  موقفهــا  مــر  ت  غــري هــو: كيــف  هنــا  المطــروح  الســؤال 
قــد  كانــت  المريــة،  الحكومــة  هــذه   نفــس  حمــاس؟  حركــة 
ن بتهمــة التخابــر  أعدمــت مجموعــة مــن قــادة االخــوان المســلم�ي
ن  المســلح�ي بمســاعدة  الحركــة  تلــك  تتهــم  و كانــت  مــع حمــاس 
ي شــبه جزيرة ســيناء للقيام بهجمات مســلحة داخل 

ن �ن االســالم�ي
الوقــوف عندهــا.  يجــب  مــر، مواقــف 

مــا مــن  لــك  تــرى عــدوًا  ــِد األيــام أن 
َ
ك

َ
ن ي : )) ومــن  المتنــ�ب يقــول 

َصداقتــِه ُبــٌد ((، كالم ينطبــق اليــوم عــى مــا نــراه مــن سياســات ال 
ترتبط، ال من قريب وال من بعيد، بجوهر القضية الفلسطينية، 
القضيــة  هــذه  مــن  وتتخــذ  اتخــذت  الــدول  هــذه  بــان  تؤكــد  بــل 

شــماعة لتمريــر مصالحهــا.

ــع  ـ ي افــرزت خــالل اربـ بعــد طي نفــس الصفحــة آنفــة الذكــر، والــ�ت

ي مجــرم يســى ترامــب ،خطــة ســميت 
ســنوات مــن ســلطة فــا�ش

هــذه  الفلســطينية،  القضيــة  لتصفيــة  وذلــك  القــرن  بصفقــة 
ي صالــح الحكومــة 

ي تصــب �ن فــذ منهــا بعــض البنــود الــ�ت
ُ
الخطــة ن

ي إرسائيــل ومنهــا نقــل الســفارة االمريكيــة 
اليمينيــة بقيــادة نتياهــو �ن

»عاصمــة  المدينــة  جعــل  عــى  وموافقــة  كتأييــد  القــدس  اىل 
لهــا  األخــرن  الضــوء  اشــعال  اىل  باإلضافــة  إلرسائيــل،  أبديــة« 
لبنــاء  واســعة  حملــة  عــن  ناهيــك  الجــوالن،  مرتفعــات  بضــم 
 . قــدم وســاق  الغربيــة والجاريــة عــى  الضفــة  ي 

المســتوطنات �ن
وســط هــذه السياســات جــاءت عمليــة التطبيــع مــن قبــل بعــض 
اليمينــة ، عمليــة ســتقوى  العربيــة مــع حكومــة نتنياهــو  الــدول 

بارسهــا. المنطقــة  ي 
�ن الرجعيــة  القــوى 

ي إرسائيل، فقد عانت هذه الحكومة 
أما عى الصعيد الداخىي �ن

ي واســع ممــا  وال تــزال مــن مشــاكل وصعوبــات واســتياء جماهــري
لمانيــة دون حصــول  هــا عــى اجــراء عــدد مــن االنتخابــات الرب اجرب
ي مــن مقاعــد الكنيســت 

ايــأ مــن القــوى السياســية عــى العــدد الــكا�ن
االزمــة  هــذه  األغلبيــة،  حكومــة  لتشــكيل  يؤهلهــا  اإلرسائيــىي 
الزالــت تــراوح مكانهــا، وُيفــر بــأن احــدى اهــداف نتنياهــو مــن 
هــذه الهجمــة الوحشــية عــى قطــاع غــزة هي مــن اجــل التمســك 

! ن بالســلطة وإظهــار نفســه كمدافــع عــن أمــن وأمــان اإلرسائيليــ�ي

وســط هــذه المتالطمــات، جــاءت سياســة الحكومــة اإلرسائيليــة، 
ي تهدف اىل تهجري  ، وال�ت ن اإلرسائيىي وبدعم ال محدود من اليم�ي
ي  قيــة ، تلــك القشــة الــ�ت ي القــدس الرش

ســكان حي الشــيخ جــراح �ن
، فاندلعــت مظاهــرات غاضبــة ضــد هــذه  البعــري قصمــت ظهــر 

السياســة الرجعيــة.

القوى السياسية الفلسطينية المتمثلة بتياريــها القومي – فتح – 
- همــا كذلــك ليســا بأحســن  واإلســالمي حمــاس والجهــاد اإلســالمي
محادثــات  فبعــد   ، اإلرسائيليــة  الحكومــة  غريمهمــا  مــن  حــال 
ن توصــال اىل تحديــد موعــد إلجــراء انتخابــات  ن الجانبــ�ي مكثفــة بــ�ي
ي اللحظة 

ي الفلســطينية، اال ان محمود عباس، و�ن
داخل األرا�ن

ة، تراجــع عــن موقفــه واجــل اجــراء تلــك االنتخابــات بحجــة  األخــري
قيــة. عــدم الســماح بأجرائهــا داخــل القــدس الرش

، قضية إنسانية بامتياز وال تقبل المزايدة  ن فلسط�ي
عبدهللا صالح 



الصفحة االخيرة البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

االربعاء 2021/5/19
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صوت االحرار يف العراق 

القضيــة  لتعيــد  جــراح  الشــيخ  حي  مســألة  حمــاس  انتهــزت    
بعيــدة  رشــقات صواريخهــا  فجــاءت  الواجهــة،  اىل  الفلســطينية 
وبــرئ  وعســقالن  ابيــب  تــل  مــدن  عشــوائيا،  لتقصــف،  المــدى 
والتــزال  ارتكبتهــا  ي  الــ�ت المجــزرة  هــذه  فجــاءت  هــا،  وغري الســبع 
المناطــق، رغــم ان  مــن  هــا  ي قطــاع غــزة وغري

حكومــة إرسائيــل �ن
ن تنــوي  هــذه الحكومــة الفاشــية ال تحتــاج اىل ذرائــع وحجــج حــ�ي

. ن الفلســطيني�ي قتــل 

ان أصحــاب القضيــة الفلســطينية هــم الجماهــري المغلــوب عــى 
و  واإلســالمية  القوميــة  الحــركات  ســندان  ن  بــ�ي الواقعــة  أمرهــا 
ن  السياســات الرجعيــة للــدول العربيــة و اإلقليميــة مــن جهــة، وبــ�ي

ي إرسائيــل مــن جهــة أخــرى. 
مطرقــة الدولــة الفاشــية �ن

ي هــذه الحــرب ونتائجهــا هــم ضحايــا هــذه 
مــن ليــس لــه مصلحــة �ن

فــان  ن وإرسائيــل، ومــن هنــا  الحــرب، أي عمــال وكادحي فلســط�ي
توحيــد جهــود هــؤالء وتوحيــد صفوفهــم كفيــل بســحب البســاط 
 والدفــع باتجــاه 

ً
مــن تحــت اقــدام هــذه القــوى الرجعيــة مجتمعــة

ي  ، حــل مبــ�ن ي الوقــت الحــاىلي
، باعتبــاره حــال ممكنــا �ن ن حــل الدولتــ�ي

عــى اإلرادة الحــرة لتلــك الجماهــري واجبــار هــذه القــوى لالنصيــاع 
لهــذا المطلــب.
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