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العالم ينكث عهوده وينف�ض جيوبه

فنزويال :و ّلى عهد االنقالبات
} حميدي العبدالله
أحبطت السلطات الفنزويلية م��ح��اول��ة ان��ق�لاب د ّب��رت��ه��ا مجموعات من
المعارضة األرجح أنها تحظى بدعم من المخابرات األميركية .وهذه المحاولة
تشبه محاولة سابقة أحبطها الرئيس الفنزويلي الرحل هوغو تشافيز في
فترة سابقة.
الغرب ال يزال يف ّكر بعقلية السبعينيات ،عندما نجحت المخابرات األميركية
ف��ي إط��اح��ة حكومة الليندي المنتخبة ف��ي تشيلي عبر تحريك المعارضة
اليمينية ،وبعد قيام بعض وحدات من الجيش المرتبطة بالمخابرات األميركية
باالستيالء بالقوة على السلطة.
تحاول الواليات المتحدة تكرار سيناريو جمهوريات االتحاد السوفياتي
السابق التي أطلقت عليها «الثورات الملونة» وكانت أصابع الـ»سي أي آي»
واضحة في هذه الثورات.
لكن الوضع في فنزويال ،وفي عموم أميركا الالتينية يختلف عن الوضع
أي مكان آخ��ر في العالم.
في جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق ،أو ّ
دول أميركا الالتينية عانت كثيرا ً جراء الديكتاتوريات الدموية المدعومة من
الواليات المتحدة والحكومات الغربية ،وشعوب أميركا الالتينية التي تتوق
إلى الحرية ،وتتطلع إلى االستقالل الناجز ،وتحرير ثرواتها وقرارها الوطني،
تدرك أنّ الخطر عليها يأتي من الديكتاتوريات والجماعات السياسية المرتبطة
أي جهة أخرى .وإذا كانت هناك شرائح من المجتمعات في
بالغرب وليس من ّ
الدول السوفياتية سابقا ً أو في أوروب��ا الشرقية تصدّق اال ّدع��اءات الغربية
حول الحرية وحقوق اإلنسان ،فإنّ هذه االدّعاءات ال يمكنها أن تنطلي على
شعوب أميركا الالتينية التي خبرت عن كثب ولعقود طويلة السياسات
الغربية ،وال سيما السياسة األميركية ،ولهذا فإنّ من يساند الخطط الغربية
في فنزويال هم الجماعات اليمينية وشرائح المجتمع المرتبطة اقتصاديا ً بهذه
الجماعات ،وهؤالء يشكلون أقلية في المجتمع الفنزويلي ،ولهذا أيضا ً كان ر ّد
الرئيس شافيز وبعده الرئيس مادورو على محاوالت االنقالب اللجوء إلى
الشعب وسحق هذه المحاوالت من خالل الدعم الشعبي.
وإذا كان عمر حكم الليندي في تشيلي لم يدم أكثر من سنتين ،فإنّ عمر
النظام الشعبي في فنزويال أكثر من  15عاماً ،بل إنّ األنظمة الشعبية المماثلة
لنظام فنزويال غزت أرجاء القارة األميركية الجنوبية ،ولم تبق خارج السرب
سوى كولومبيا التي تحافظ على نظام األقلية المرتبطة بالغرب.
بديهي ف��ي ظ�� ّل ه��ذا ال��وض��ع ال��ع��ام ف��ي أم��ي��رك��ا الالتينية ،ف���إنّ مستقبل
االنقالبات التي تديرها الـ»سي أي آي» بالتعاون مع مجموعات يمينية في
هذا البلد أو ذاك قد ولّى ،على األق ّل هذا العصر ليس عصر هذه االنقالبات،
يفسر تبدّد ك ّل محاوالت االنقالب التي شهدتها فنزويال
ولع ّل ذلك هو الذي ّ
على امتداد فترة حكم شافيز ومادورو ،كما أنّ القوى اليمينية حاولت القيام
بانقالب في بوليفيا على غرار االنقالبات التي رعتها وترعاها المخابرات
األميركية ،وكان مصيره مماثالً لمصير محاوالت االنقالب في فنزويال.
حكم الشعوب في أميركا الالتينية هو حقيقة في هذه المرحلة ،ومن ال
معني بمراجعة سياساته على
يسلّم بهذه الحقيقة يحرث في البحر ،والغرب
ّ
هذا الصعيد واعتماد الواقعية السياسية ألنّ في ذلك مصلحة مشتركة ،ولكن
سياسة الرهان على المجموعات اليمينية التي تمثل أقلية في ك ّل المجتمعات
هي سياسة مضى عليها الزمن وأقصى ما تحققه على المستوى العالمي أن
تعيد إنتاج التجربة األوكرانية بما ترتب عليها من تقسيم ألوكرانيا ومآسيها
التي بدأت وال يعرف متى تنتهي.

االعتدال الم�سيحي والإ�سالمي
يدفع الثمن في بالد ال�شام...
} سعد الله الخليل
هل هي محض صدفة أم تزامن وتنسيق في إطار مشروع واحد أن تضرم عصابة
من المستوطنين «اإلسرائيليين» المتطرفين ،والمعروفة باسم «تدفيع الثمن» ،النار
في إحدى غرف الكنيسة اليونانية جنوب القدس المحتلة وتكتب شعارات عنصرية
مسيئة للسيد المسيح ،بعد يوم من إحراق مستوطنين متطرفين أيضا ً مسجدا ً في
قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم في الضفة الغربية ،بالتزامن مع حملة التطهير
العرقي التي يقوم بها تنظيم «داعش» لقرى تل تمر اآلشورية ،والتي تع ّد باإلضافة
إلى مدينة القامشلي آخر مناطق تواجد اآلشوريين التاريخية في سورية والشرق،
بالنظر لما واجهه اآلشوريين في سهل نينوى بالعراق من تهجير وقتل وسبي على
أيدي عصابات «داعش» وسط صمت دولي وأممي مريب باستثناء «قلق» بان كي
مون الدائم.
يفسر استهداف «داعش» للكنائس والوجود المسيحي كعائق أمام بناء
ربما ّ
«الدولة اإلسالمية» المزعومة كدافع لك ّل هذا اإلجرام والحقد ،إال أنه من غير المفهوم
أن يستهدف التنظيم أضرحة ومقابر للصوفيين في محافظة دير الزور ،ومسجد
عمار بن ياسر وأويس القرني في مدينة الرقة ،وهي معالم إسالمية مئة في المئة ،بل
ويد ّمر تمثال عثمان الموصلي وأبو تمام والمع ّري وينبش قبر الفيلسوف العربي ابن
األثير وغيرهم من الشخصيات اإلسالمية ،وقد سبقت ك ّل هذه الممارسات عمليات
اغتيال لعلماء كبار بحجم الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
في المقابل ليست المرة األولى التي يستهدف المستوطنون «اإلسرائيليون»
المعالم المسيحية واإلسالمية في خطط تهجير وتهويد مبرمجة تنسجم مع خطط
«داعش» المبرمجة أيضا ً لتهجير ك ّل من يحمل فكرا ً وعقيدة مغايرة لفكره الدموي
وعقيدته الوهابية التيمية األصول والنهج.
بالد الشام بالنسبة إلى المسيحيين هي أرض البشارة األولى ،فالمهد في فلسطين،
وفي نهر األردن وصلت الرسالة ،وفي قانا لبنان شرارة الكرازة ،ومن دمشق إلى
العالم انطلقت الرسالة ،وحتى تاريخه يحمل أبناء الشام إيمانهم المشرقي معهم إلى
أوروبا وأميركا وكندا فتنشط األبرشيات المشرقية حول العالم وتمارس جوهر
المسيحية عبر اإليمان المشرقي ،وهي أيضا ً للمسلمين بالد اإلسالم المعتدل عبر
القرون بعيدا ً عن هرطقات الوهابية واإلخوان المسلمين ومن ّ
لف لفهم.
ً
إذا ً هو دفع الثمن ...فعلى م ّر التاريخ مثلت بالد الشام نموذجا لالندماج ولوحدة
النسيج االجتماعي بين المسيحيين والمسلمين ،وللعيش بسالم بين كافة الثقافات
واألديان وهو ما ساهم برسم صورة موحدة للمجتمع الذي يحمل غنى التن ّوع سواء
في سورية أو لبنان وفلسطين واألردن ،فيما تحفظ الخصوصية لك ّل من مك ّوناته
في الوقت نفسه ،ويبدو أنّ الثمن يدفعه اليوم شركاء الوطن والهوية المشرقية من
مسيحيين ومسلمين ،وهو ما يرعب وهابية «داعش» ومشغليها وداعميها.
بعد قرون من البناء المعرفي واإليماني ،وجذور ضاربة في الوجدان الجمعي،
يواجه أبناء قرى ومدن سبق وجودها في المشرق المسيحية بآالف السنين ،خطر
االقتالع واألخطر تعامل الغرب معهم كأقلية أو جالية.
اليوم وبعد ما يقارب السنوات األربع من اإلرهاب الدامي يدفع المسيحيون
والمسلمون ثمن مشرقيتهم من دم أبنائهم وأحبائهم ،ويقفون وكلهم ثقة بأنّ أربعة
قرون من االنتداب العثماني لم تتمكن من إفراغ المشرق من مسيحييه وفرض
الصبغة العثمانية على مسلميه ،فمن جذوره ضاربة بعمق التاريخ والجغرافية
والكيان والوجود ال تقتلعه شدّة عابرة.

«توب نيوز»

هوالند و�أردوغان و�سالم وجعجع
نماذج متشابهة في السلوك المتردّد والضعيف يتشابه ويتزامن فيها سلوك فرنسوا
هوالند رئيس فرنسا ورجب أردوغ��ان رئيس تركيا وتمام سالم رئيس حكومة لبنان
وسمير جعجع رئيس «القوات اللبنانية».
هوالند بقي يلهث وراء رضا «إسرائيل» لكسب أصوات اليهود ،فجاء نتنياهو يدعوهم
إلى الهجرة ،ووراء مال قطر فدخلت طائرات بدون طيار تستطلع لـ«داعش» ِباسم الجزيرة
لكنه ال يجرؤ على االعتراف بالحاجةإلى لسورية فيرسل النواب إليها ويهرب.
أردوغ��ان يحتاج إلى التراجع من الحرب على سورية لتفادي كارثة تصيب حزبه
فيستخدم العسكريين اللبنانيين المخطوفين ورقة تفاوضية ليتولى المقايضة بين
المسلحين وسورية حول المفقودين والموقوفين أمالً بفتح قناة التراجع.
سالم تس ّرع في التو ّرط في تعديل آلية عمل الحكومة ووصل إلى طريق ال رجعة
وال تقدم يمكنان وال تفاوض ينهي أزمة العسكريين وعرسال وال جرأة على تنسيق مع
سورية فوقف في منتصف الطريق.
جعجع يريد تقاسم التمثيل المسيحي مع العماد ميشال عون مقابل قبول الرئاسة
لعون لكنه يخاف خسارة مال الحريري الذي يستولي على نصف النواب المسيحيين.
أصحاب المصالح الشخصية جبناء ولو تعنتروا أو تنمروا.

التعليق السياسي

7

} د .مصطفى يوسف اللداوي
ي��ب��دو أنّ دول ال��ع��ال��م ق��د أص � ّم��ت
آذانها ،وأعمت عيونها ،فلم تعد تسمع
الصراخ ،وال تصغي إلى االستغاثة ،وال
يستفزها البكاء ،وال ينهضها العويل،
وال تح ّرك ضمائرها المعاناة ،وال أفواج
المرضى ،وال أع��داد القتلى والموتى،
وال أنين األطفال وصراخهم في البيوت
والمستشفيات ،وال ح��رائ��ق الشموع
وم��داف��ئ الفحم والحطب ،وال األطفال
الذين يموتون خنقا ً أو حرقاً ،بحثا ً عن
دف ٍء مفقود ،في بيتٍ مد ّم ٍر أو بال سقف.
ك�����أنّ دول ال���ع���ال���م ال ت����رى آث���ار
ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» المستم ّر على
الفلسطينيين عموماً ،وعلى قطاع غزة
على وجه الخصوص ،وال تشاهد نتائج
الحصار الكارثية على السكان جميعاً،
وآث��اره المد ّمرة على البيئة واالقتصاد
والمجتمع ،وهي التي تنادت في القاهرة
واجتمعت ،واتفقت وتعاهدت ،وق ّررت
والتزمت ،أن تعمل على إع��ادة إعمار
قطاع غزة المد ّمر المتهالك ،وأعلنت عن
أكثر من خمسة مليارات دوالر لتعويضه
والنهوض به ،ومساعدة أهله ،وبناء ما
تهدّم ود ّمر من بيوتهم.
استبشر الغزيون كثيراً ،وشعروا بأنّ
صبرهم لم يضع هباءً ،وأنّ مقاومتهم
أثمرت خيراً ،وأنّ الله قد ع ّوضهم عن
مصابهم ،وأثابهم على ما ابتالهم به،
وقيّض من يقف إلى جانبهم ،يساندهم
وي��س��اع��ده��م ،وي��ؤازره��م ويع ّوضهم،
وشعروا أنّ العدو لم يقهرهم ،وأنّ آلته
العسكرية المد ّمرة لم تهزمهم ،وأنه فعالً
قد فشل في تحقيق أهدافه والوصول
إلى غاياته ،وبات يحاسب نفسه على
أخطائه ،ويلوم قيادته على تقصيرها،
ويعاتب جيشه على عجزه ،وأجهزته
األمنية على إهمالها ،وكانوا على يقينٍ
ب���أنّ إرادت��ه��م بقيت صلبة ،وعزمهم
شديد ،وثباتهم على مواقفهم لم يتغيّر،
وتمسكهم بثوابتهم لم يتزعزع.
إال أنّ واق��ع الحال يشي بغير ذلك،
وي��ق��ول ق���وال ً آخ���ر م��خ��ال��ف �اً ،ال يكذبه
السامعون ،وال ينكره المشاهدون ،إذ أنّ
الحقائق على األرض واضحة ،وال تحتاج
إلى مزي ٍد من اإليضاح أو البيان ،فالصور
تفضح ،وال��ش��ه��ادات ت��ؤك��د ،وال��واق��ع
المرير ي��دح��ض ،وش��ك��وى المواطنين
كبيرة ،وأصواتهم الغاضبة عالية ،إذ
األوضاع العامة جدا ً صعبة ،والظروف
قاسية ،وأحوال الناس بئيسة ،وال شيء
مما وعدت به الدول المانحة قد تحقق،
ف�لا البيوت المتض ّررة ق��د ر ّم��م��ت ،وال
المد ّمرة قد بُنيت من جديد ،وال شيء من
آثار العدوان عن األرض قد زال ،فالركام

باق ،وحجارة البيوت والمنازل تك ّومت
ٍ
أكداسا ً وارتفعت تالالً ،والشوارع محفرة،
والطرقات مبعثرة ،والمؤسسات العامة
ٍ
خدمات عامة تقوم
والخاصة معطلة ،فال
بها البلديات والسلطات المحلية ،إذ ال
إمكانيات متوافرة ،وال معد ٍ
ّات جاهزة،
وال أموال موجودة ،وال شيء مما يمكن
أن يشغل الناس ويح ّركهم بين أيديهم
موجود.
ه��ل يستهزئ ب��ن��ا ال��ع��ال��م وتته ّكم
علينا دوله ،أم أنهم يستخفون بعقولنا
ويضحكون علينا ،ويوهموننا بلعب ٍة
كما األط��ف��ال ،وي��ل� ّوح��ون لنا بمكافئ ٍة
كما الصغار ،يلهوننا بها كي نسكت،
ويعدوننا بها كي نرضى ،أم أنهم يظنون
أننا ال نراقب وال نتابع ،وال نحسب وال
نعدّ ،وال نهيّئ وال نتجهّز ،وإال فما معنى أن
يجتمعوا ويق ّرروا ،وأن يعدّوا ويتعهّدوا،
وأن يبدوا حزنهم على المصاب ،وألمهم
على الجرح ،وانزعاجهم من هول الدمار
وفظاعة الخراب ،وبشاعة ما تركته آلة
الحرب العدوانية «اإلسرائيلية» ،وما
قيمة األصفار التسعة التي ش ّنفوا بها
آذاننا ،وسلبوا بها عقولنا ،ولفتوا أنظار

كبريات شركات اإلعمار إليها ،إذ ال شيء
من ك ّل هذا قد تحقق ،وال يبدو أنّ أيا ً منها
سيتحقق في األفق القريب أو على المدى
المنظور.
أهي محاولة منهم إلغراء الفلسطينيين
بها فقط ،وإشغالهم بأنفسهم وبلقمة
عيشهم وكساء أنفسهم ،وإعمار بيوتهم
ومساكنهم ،وإج��ب��اره��م على الصبر
واالنتظار ،والترقب والتلهّف ،انتظارا ً
لوعو ٍد هم يعرفون أنها لن تتحقق ،إذ
أنها ال تختلف عن سابقاتها الكثيرة التي
ذهبت أدراج الرياح ،ونسيها المتعهّدون
وال��م��ان��ح��ون ،وي��ئ��س منها المتلقون
والمستفيدون ،وقنط منها المحتاجون
والمعانون.
غزة التي د ّمرت أكثر من مرة ،وعاث
�رب ،وخ ّربها
فيها العدو في أكثر من ح� ٍ
أمام أعين العالم وسمعه ،لم تع ّمر ولم
يعد بناؤها ،فوعود اإلعمار القديمة لم
تتحقق ،ومخططات األح�لام لم يطلع
عليها النهار ،فلماذا نتوقع هذه المرة
أنها ستكون حقيقة ،ولماذا نفترض أنّ
دول العالم التي اعتادت أن تجتمع في
القاهرة وطابا وباريس ،والتي يعجبها

أن توصف بأنها راعية ومانحة ،ستكون
ه��ذه المرة صادقة وج���ادّة ،ومخلصة
وأمينة في العمل والتنفيذ.
أم أنهم يريدونها أن تكون جائزة لك ّل
من ألقى السالح وتخلى عن المقاومة،
وم��ك��اف��أة لمن أراد أن ي��ح � ّول اتجاهه
ويغيّر مساره ،وينزع البزة العسكرية
ويلبس إلى األبد ثيابا ً مدنية ،وال يفكر في
البندقية وال يسعى إلى امتالك الصاروخ
وال القنبلة ،فاإلعمار سيكون من نصيب
غزة إنْ قبل أهلها ووافقت فصائلها ،على
التخلي عن ال��س�لاح ،وت��رك المقاومة،
والتوقف عن محاربة الكيان الصهيوني
وتهديد أمن مستوطنيه ومستعمراته،
ولعلهم يعتمدون في ذلك على سوابق
قديمة وأمثلة مشابهة ،فمن يتعهّد بترك
المقاومة يطلق س��راح��ه ،وم��ن يدينها
يرفع عنه الحصار ،ومن يحاربها يك ّرم
ويغدق عليه ،أما من يص ّر على التمسك
ب��ه��ا وال��ح��ف��اظ عليها ،ف���إنّ الحصار
مصيره ،والعقاب ينتظره ،والتضييق
مآله وشعبه وأهله.
يهمس ف��ي أذن��ي الكثير م��ن األخ��وة
واألصدقاء الذين أعرفهم وأحبهم ،وأثق

فيهم وأصدّقهم ،يطلبون مني التوقف
ع��ن تمجيد أه���ل غ���زة وال��ن��ف��خ فيهم،
واإلش����ادة بهم وت��ع��داد مآثرهم وذك��ر
مفاخرهم ،فهذه أمو ٌر بات يعرفها عنهم
الجميع ،ول��ن يغيّر الفلسطينيون وال
الغزيون من حقيقتهم الجبارة ،لكنهم
�ي أن أس��ل��ط ال��ض��وء أكثر
ي��ص � ّرون ع��ل� ّ
على معاناة الناس وآالمهم ،وجوعهم
وقهرهم ،وحزنهم وجرحهم ،فما أصاب
غزة وأهلها كبير ،وما لحق بهم كثير،
وم��ا ينتظرهم في ظ� ّل اإله��م��ال الدولي
والصمت العالمي ،وع��دم المسؤولية
الوطنية أكبر بكثير ،فهل ينتبه أصحاب
القرار الوطني والعربي وال��دول��ي ،أنّ
صفيح ملتهب ،وأنه
قطاع غزة بات على
ٍ
يعيش فوق فوهة بركانٍ يكاد أن ينفجر،
فإما ندركهم بحلولٍ عاجل ٍة كريمة ،ونفي
لهم بالعهود القديمة ،أو نتخلى عنهم
ونتركهم لقدرهم المحتوم ،ومعاناتهم
الدائمة.
https://www.facebook.com/
moustafa.elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com

نكبة بالد ال�شام في التحالف العثماني ـ ال�صهيوني
} ناجي جرجي زيدان*
المعادلة بسيطة« ...اإلخ��وان المسلمون» حلفاء
أردوغان ،و«داعش» ولد من رحم «اإلخوان المسلمين»
عند أردوغان.
ف��ي ج��ن��وب س��وري��ة ال��ي��وم ه��ن��اك ت��ح��ال��ف بين
«إسرائيل» و«داعش» و«النصرة» وأردوغان.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق :ما هو
الفرق بين أردوغان اليوم وبين أجداده العثمانيين،
وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني ،تجاه بالد الشام
والعراق بدعمه تنظيم «داعش».
ف��ف��ي ليل  15/14أي���ار  1948انتهى االن��ت��داب
البريطاني على فلسطين وفي اليوم التالي أعلن بن
غوريون والدة دولة «إسرائيل» ،ومنذ ذلك التاريخ،
تعتبر الشعوب العربية هذا اليوم يوم النكبة ،الجميع
يضع اللوم على المستعمر البريطاني الذي ساهم مع
اليهود في طرد الفلسطينيين من أرضهم ،لكن اذا عدنا
الى حقيقة الجذور في إنشاء دولة اليهود في فلسطين
نجد أنّ العثمانيين هم أول المتآمرين بالتعاون
مع الصهيونية في ضياع فلسطين باألدلة الموثقة
التالية...

فرمانات السلطنة

 في  5نيسان  1870شيّد اليهودي الفرنسيشارل نطر ( 28عاما) بواسطة فرمان من السلطان
العثماني مدرسة زراعية دعيت «مكيفة اسرائيل»
قرب يافا ،وبتمويل من البارون الفرنسي اليهودي
إدم��ون بن يعقوب بن أمشيل روتشيلد (25عاما)
لتدريب المهاجرين اليهود على العمل الزراعي في
فلسطين ،وبطلب من ش��ارل نطر (مؤسس مدرسة
مكيفة إسرائيل) وصلت بعثة يهودية أوروبية إلى
فلسطين عام  ،1871وبعد دراستها لألمور وزيارتها
إلى جبل الشيخ بالتعاون مع يهود حاصبيا ،اقتنعت
أنه إذا ض ّم نهر الليطاني وجبل الشيخ إلى فلسطين،
فباإلمكان إسكان  15مليون يهودي في فلسطين
مستقبالً في «الدولة اليهودية المقبلة» ،واذا لم تتمكن
من ض ّم هذه المناطق الى الدولة اليهودية ،فليس
باإلمكان إس��ك��ان س��وى  3ماليين ي��ه��ودي ف��ي هذه
الدولة المقبلة.
 في  31آب  1876تولى السلطان عبد الحميدالثاني حكم الدولة العثمانية.
 في  8آب  1878أقام اليهود االروبيون المقيمونفي القدس أول مستوطنة يهودية سكنية على أطراف
بلدة أم لبس العربية ( 11كلم شمال شرق يافا) دعيت
«بتاح تكفا» وكانت هذه المستوطنة اليهودية أول
مستوطنة تقام خارج القدس والخليل وصفد وطبريا.
 في أواخر  1878أقام اليهود الرومانيون مستعمرة«روش بينا» في قضاء صفد الحالي (استق ّر فيها بعض
اليهود من حاصبيا عام .)1888
 في  22آب  1881صدر األمر ببيع بحيرة الحولهومستنقعاتها في قضاء مرجعيون (مجلة ثمرات
الفنون).
مالحظة :ه��ذا دليل ب��انّ الحوله كانت من قضاء
مرجعيون.
 في  31تموز  1882أقام اليهود الروس مستعمرة«ريشون ليزيون» في قضاء يافا.
 في  6كانون االول  1882أقام اليهود الرومانيونبأموال الثري اليهودي الفرنسي إدم��ون بن يعقوب
روتشيلد مستوطنة في قضاء حيفا دعيت «زيخرون
يعقوب» نسبة إلى والده يعقوب.
 في أواخر  1883أقام اليهود الروس بأموال الثرياليهودي الفرنسي إدم��ون روتشيلد مستوطنة في
قضاء الرملة دُعيت «مزكاريت باتيا» نسبة إلى والدته
باتيا.
 -ف��ي ال��ع��ام  1884اق���ام ال��ي��ه��ود البولنديون

مستوطنة في قضاء صفد الحالي وقرب بحيرة الحوله
دُعيت «يسود هامعال» ،وفي العام نفسه اقام اليهود
الرومانيون في قضاء الرملة مستوطنة دُعيت «نيس
زيونا».
وفي  7كانون األول  1884اشترى حاييم دونوفيس
بن موسى بن هارون دونوفيس( ،يهودي إنكليزي)،
ون��اح��وم ب��ن غ���زال ب��ن م��ن��دل ال��ك��ن��درج��ي (ي��ه��ودي
عثماني) ،وموسى بن إسحاق بن موسى بلكازون
(يهودي عثماني) ،وشمعون بن ب��اروخ بن يوسف
ب���اروخ (ي��ه��ودي إنكليزي) ،وشـميل ب��ن أدي��ب بن
إبراهيم سيكـال (يهودي عثماني) ،من دروي��ش بن
علي بن موسى من سكان مأذنة الشحم بدمشق ،جميع
عمارة وبناء الخان الكائن على ظهر التل الكائن داخل
مزرعة الرمسانية الكائنة بقضاء القنيطرة التابع للواء
حوران في الجوالن.
 في  14كانون األول  1884اقام اليهود الروسمستوطنة في قضاء يافا دُعيت «جديرة».
 وفي العام نفسه ( )1888اقام اليهود الروس فيقضاء يافا مستوطنة دُعيت «بيرطوفيا».
 وفي  5آذار  1890أقام اليهود الروس مستوطنةفي قضاء صفد ودُعيت «مشمار هايردين» ،وأخرى في
قضاء يافا دعيت «ريحفوت».
 وفي العام نفسه ( )1890اق��ام اليهود الروسمستوطنة في قضاء صفد دُعيت «عين زيتيم».
 وفي عام  1892أقام اليهود مستوطنة في قضاءحيفا دُعيت «مئير شافيه».
 وفي عام  1894أقام اليهود القادمون من أوروبامستوطنة في قضاء القدس دعيت «موتزا».
 وفي العام  1895أقام اليهود البلغار مستوطنةفي قضاء القدس دعيت «هارطوف».
 وف��ي  14شباط  1896ب��دأ الصهيوني تيودورهرتزل بنشر كتاب بعنوان «دولة لليهود» بهدف إقامة
كيان لليهود في فلسطين.
 ففي أي��ار  1896استوطنت  16عائلة يهوديةرومانية و 7عائالت يهودية بلغارية في قرية «سحم
الجوالن» (قضاء درعا السورية اليوم) وأقيمت لهم
مستوطنة دُعيت «بني يهودا».
 وفي  19ايار  1896أقام اليهود الثري الفرنسيإدمون روتشيلد بالتعاون مع يهود حاصبيا مستعمرة
«المطلة» (قضاء مرجعيون).
مالحظة :في  20أيار  1852ذكر الرحالة روبنصون،
أنّ سكان بلدة المطلة سكانها من الدروز.
 وفي العام  1898أقام اليهود مستوطنة في قضاءصفد دُعيت «محناييم».
في  15شباط  1898كتب هرتزل في يومياته ان
المساحة المطلوبة إلقامة الدولة اليهودية هي من نهر
مصر الى نهر الفرات.
وفي العام  1899أقام اليهود مستوطنة في قضاء
غ��زة دُعيت «بيرتافيا» وف��ي العام نفسه ()1899
أقام اليهود الروس مستوطنة في قضاء طبريا دُعيت
«ايالنيا».
في ايلول  1901أقام اليهود الروس في قضاء طبريا
مستوطنة دُعيت «كفار تافور».
في  7تشرين االول  1901أقام اليهود الروس ويهود
جنوب أفريقيا مستوطنة ف��ي قضاء طبريا دعيت
«يفنئيل».
وفي  12تموز  1902كتب الصهيوني هرتزل الى
اليهودي الثري الفرنسي روتشيلد ،ومما قال له...« :
فإنّ عندي مخططا ً ثانيا ً لك يمكن تحقيقه في الوقت
نفسه ...و هذا المخطط س ّري تماما ً يتعلق بالعراق...
علي
لقد أخبرتك ب��أنّ السلطان العثماني ع��رض
ّ
استيطان اليهود في العراق.
في تشرين األول  1902اقام اليهود في قضاء طبريا
صفد دُعيت «سجرا».
 -في كانون االول  1902أق��ام اليهود في قضاء

طبريا مستوطنة دعيت «مناحميا».
و في  4حزيران  1903كتب الصهيوني هرتزل الى
رئيس ال��وزراء العثماني عزت باشا يذكره بالوعد
بالسماح لها
الذي قطعه على نفسه للمنظمة اليهودية
ّ
بإيجاد مستعمرات يهودية في العراق.
في  14تشرين األول  1903أقام اليهود في قضاء
حيفا مستوطنة دعيت «جيفعات عدا».
 في كانون األول  1903أقام اليهود في قضاء حيفامستوطنة دُعيت»عيتلت».
 في كانون الثاني  1904اق��ام اليهود ال��روسمستوطنة في قضاء طبريا دُعيت «بيت غان».
 في  27أيار  1904أقام اليهود في قضاء بيسانمستوطنة دُعيت «جيشر».
وفي  5كانون الثاني  ،1904اجتمع بابا روما مع
الصهيوني هرتزل وم ّما قال البابا له« :لن أقبل بأن
تقع القدس وفلسطين في أيدي اليهود ،وا ّني أفضل أن
أرى القدس تحت حكم المسلمين على أن أراها تحت
حكم اليهود...
 في  21حزيران  1904أق��ام اليهود ال��روس فيقضاء يافا مستوطنة دُعيت «كفار سافا»
 في  25شباط  1906أقام اليهود الروس واألتراكمستوطنة في قضاء الرملة دُعيت «بير يعقوب».
 في  7حزيران  1908أقام اليهود مستوطنة فيقضاء طبريا دُعيت «كينزيت غروب».
 في  21حزيران  1908أقام اليهود مستوطنة فيقضاء يافا دُعيت «عين غانيم».
 وف��ي ال��ع��ام نفسه  1908أق��ام اليهود ال��روسمستوطنة في قضاء طبريا دُعيت «ميتزبا»
 في العام نفسه  1908أيضا ً أقام اليهود مستوطنةفي قضاء الرملة دُعيت» هولدا».
 في  11نيسان  1909أقام اليهود اليونان واألتراكأول مدينة يهودية في قضاء يافا دُعيت «تل ابيب».
 في  24نيسان  1909ت ّم خلع السلطان العثمانيع��ب��د الحميد ال��ث��ان��ي ،وح���ل م��ك��ان��ه شقيقه محمد
الخامس.
مالحظة :هكذا نجد أنه في عهد عبد الحميد الثاني
أنشئت  38مستوطنة يهودية ومدينة يهودية في
فلسطين وقضاء مرجعيون .فكيف يكون هذا األخير
«حامي الديار االسالمية»؟
وفي 7اذار  1910استأجر اليهودي سلمون بن
ريناك بن عبداالله ،الشهير بريناك ،وهو أحد أعضاء
مجلس المعارف في باريس ومدير المتحف الفرنسي،
من الشيخ حسن العجلوني الناظر ،جميع أراضي
قرية كوكب التابعة لقضاء القنيطرة ،وجميع أراضي
قرية كوكب الصغرى ،وجميع أراض��ي قرية جلين،
وثلثي أراضي المزرعة المالصقة لقرية كوكب القبلية
الحاملة.
هذه القرى كان فيها دور للسكن واصطبالت ومتابن
ومنافع ،وكان عقد اإليجار الذي صدر باسم الخواجة
ه��ارون بن الخواجة اسحاق بن الخواجة حميطو
بن الخليل اليهودي الفرنسي التابعية ومدير مكتب
األليانس اإلسرائيلي بدمشق الوكيل عن البارون ابن
جامي ده روتشيلد ومدته  ٨سنوات.
وف��ي  10أي���ار  1910ص��در تقرير م��ن السفارة
البريطانية ف��ي ب��ي��روت إل��ى لندن يؤكد أنّ العرب
السوريين يرفضون التتريك كما يرفضون وجود
الصهاينة والغزو اليهودي لسورية والعراق.
 وفي  28تشرين األول  1910أقام اليهود الروسواألوك��ران��ي��ون مستوطنة ف��ي قضاء طبريا دُعيت
«دغانيا»
 وفي  24كانون االول  1910أقام اليهود الروسمستوطنة في قضاء بيسان دعيت «جزرائيل».
 وفي  24كانون الثاني  1911أقام اليهود الروسمستوطنة في قضاء الناصرة دعيت «مرهوفيا».
وف��ي ال��ع��ام نفسه  1911أق���ام ال��ي��ه��ود ال��روس

مستوطنة في قضاء يافا دُعيت «كفارمالل».
وفي العام نفسه أقام اليهود البريطانيون مستوطنة
في قضاء حيفا دُعيت «كركور».
وف��ي  11نيسان  1912أق���ام الصهاينة معهد
«التنخيون الهندسي» في حيفا الذي صار أه ّم معهد
عال للتعليم التكنولوجي في «إسرائيل».
وفي  12أيار «مايو»  1912طلب رئيس المنظمة
الصهيونية االقليمية إسرائيل زانغويل (روسي األصل
مواليد لندن في  14شباط  )1864أنه يجب تنفيذ
مشروع االستيطان اليهودي في العراق بواسطة عمال
يهود.
وفي 31تموز  1912وخالل احتفال العام الثالثين
إلقامة مستوطنة ريتشون ليزيون اليهودية (قضاء
ي��اف��ا) خطب المتصرف العثماني مهدى ب��ك قائالً
لليهود« :لقد سمعتم بأنه يوجد أناس يشيّعون ان
الحكومة العثمانية ض ّد اليهودية ،وإننى أؤكد أنّ هذا
الكالم ليس بصحيح ،ألننا نحن االت��راك أكثر الناس
معرفة اليهود في هذه البالد  ...وألنها أرض اجدادهم
وآبائهم».
وفي  5كانون األول  1912أقام اليهود مستوطنة في
قضاء طبريا دُعيت «مجدال» ،وفي اليوم نفسه أقام
اليهود في منطقة النقب القريبة من مصر مستوطنة
روحانا.
وفي  15كانون الثاني  1913أقام اليهود في قضاء
الرملة مستوطنة دعيت «نحالت يهودا».
وف��ي العام نفسه  1913أق��ام اليهود ال��روس في
قضاء حيفا مستوطنة غان شموئيل.

في الحرب العالمية االولى

وفي  16أيار  1916عقد اتفاق سري بين البريطانيين
والفرنسيين ،وهو االتفاق الذي بات يُعرف باسم اتفاق
سايكس ـ بيكو.
وفي  25تشرين االول  1916أقام اليهود الروس في
قضاء مرجعيون مستوطنة دعيت «كفار جلعادي».
مالحظة :بتاريخ  6آب  2006قصفها حزب الله
وأوقع فيها  12قتيالً من الجنود الصهاينة.
وفي  2نوفمبر 1917صدر وعد بلفور ،حيث بعث
آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر روتشيلد
برسالة يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية
إلنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين».
مالحظة :ن��رى أن هذا الوعد ت ّم إه��داؤه الى نفس
اللورد روتشيلد الذي ساهم في إنشاء المستعمرات
اليهودية في فلسطين وفي أقضية مرجعيون والقنيطرة
والجوالن ودرعا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني.
ب��� ّرر بلفور أح��د أس��ب��اب ه��ذا ال��وع��د ب��ق��ول��ه :إنّ
المستوطنات اليهودية المقامة في العهد العثماني،
كانت أحد األسباب في صدور هذا الوعد.
وفي  2كانون الثاني  1918أصدر الصدر األعظم
طلعت باشا تصريحا ً عن عزم الحكومة العثمانية على
أن تساعد االستيطان اليهودي في فلسطين بالسماح
بالهجرة الحرة.
في  22تموز  1918دخل البريطانيون مدينة صفد
في فلسطين بعد أن طردوا العثمانيين منها.
وف���ي  27أي��ل��ول  1918سقطت االم��ب��راط��وري��ة
العثمانية وت ّم جالء جيشها عن سورية ولبنان باتجاه
األناضول.
م�لاح��ظ��ة :ه��ك��ذا ن��ج��د ان���ه ف��ي ال��ع��ه��د العثماني
أنشئت  49مستوطنة ومدينة يهودية على األراضي
الفلسطينية وأقضية مرجعيون والقنيطرة والجوالن
ودرع��ا ،وبهذه المعلومات يمكن الجزم ب��أنّ أساس
والدة كيان العدو اإلسرائيلي» كان في العهد العثماني
عام  1870وليس في العام .1948
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