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من الصحافة

نعم ..سورية ستعود قوية موحدة واجمل مما كانت عليه

افتتاحية اليوم

هل لوبان النسخة الفرنسية من ترامب
أش��ادت مرش��حة اليمي��ن المتط��رف للرئاس��ة ف��ي
فرنس��ا ماري��ن لوب��ان بسياس��ة الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب ،ووصفته��ا ب”الواقعي��ة وإرادة
التغيي��ر” وقال��ت إن روس��يا “عنص��ر حاس��م
ف��ي مي��زان الق��وى ال��ذي يمكن��ه تهدئة
العولم��ة” .وكان��ت زعيم��ة الجبه��ة
الوطني��ة تتح��دث ف��ي باري��س أم��ام
العدي��د م��ن الصحافيين وممثلي  42دولة
أجنبي��ة ،ضمنه��م س��فراء تاي��وان وكمبودي��ا
وكوب��ا والس��عودية وفيتن��ام وألباني��ا ،وكذل��ك
دبلوماسيون صينيون وأمريكيون ،وفقا للجبهة.
كم��ا أك��دت مج��ددا التزامه��ا بحماي��ة “المصال��ح
الوطني��ة” ف��وق كل اعتب��ار ،ون��ددت بس��يطرة المؤسس��ات
الدولي��ة ،و”التهدي��دات” الت��ي تش��كلها ح��ركات الهج��رة.

كما أعلنت لوبان أن الوقت قد حان “لالنتهاء من االتحاد
األوروب��ي” .وقال��ت “ف��ي أوروب��ا أيض��ا ،لق��د ح��ان الوق��ت
لالنتهاء من اتحاد أوروبي لمحاولته عملية اندماج تقضي
على األمم األوروبية” .بحسب فرانس برس.
وتابع��ت لوب��ان الت��ي تهاج��م االتح��اد األوروب��ي منذ زمن
“علينا وضع حد لهذا الوحش البيروقراطي” الذي تتهمه
بأن��ه “ش��مولي” .وأك��دت أن األتح��اد األوروب��ي “يقزم
فرنس��ا ،ويفصله��ا ع��ن العال��م (…) أرح��ب ب��والدة
الش��عوب األوروبية ضد االتحاد ،من أجل أوروبا”
كق��ارة ،ف��ي إش��ارة إل��ى بريكس��ت ف��ي حزي��ران/
يوني��و  .2016وقال��ت لوب��ان “س��نبني أوروب��ا أخرى”،
وتعه��دت ف��ي ح��ال انتخابه��ا بـ”إص�لاح المعاه��دات
األوروبية وإشراك فرنسا بقوة في بناء أوروبا األمم الحرة”.
وب��دأت محاضرته��ا بالق��ول إنه��ا تري��د أن تنظر إل��ى العالم

وفرنس��ا “كما هم��ا وليس كما أتمن��ى أن يكونا” مؤكدة
ضرورة إشراك “فرنسا في خدمة عالم متعدد األقطاب”.
من جانب اخر كررت المرشحة لالنتخابات الرئاسية
ف��ي فرنس��ا زعيمة حزب الجبهة الوطني��ة مارين لوبن في
مقابل��ة مع ش��بكة “س��ي ب��ي اس” رفضها ارت��داء الحجاب
ف��ي االماك��ن العامة .وقالت لوبن في مقابلة مع المذيع
الش��هير ف��ي ش��بكة “س��ي ان ان” اندرس��ون كوب��ر ال��ذي
يتعاون ايضا باس��تمرار مع ش��بكة “س��ي بي اس” ردا على
س��ؤال عم��ا اذ كان يج��ب الس��ماح للنس��اء المس��لمات
بارت��داء الحج��اب ف��ي االماكن العام��ة ام ال “انا اعارض
ارت��داء الحج��اب ف��ي االماك��ن العام��ة لدين��ا قان��ون ف��ي
فرنس��ا .كال ،فرنسا ليست هكذا” .واضافت “هذه ليست
فرنس��ا .فرنس��ا ليس��ت البوركيني على الشواطئ .فرنسا
هي بريجيت باردو”.

بعد «داعش»« ..إسرائيل» تحاول إخراج سوريا من محور املقاومة
أدرك بنيامي��ن نتنياه��و أن تنظي��ف الع��راق وس��وريا
م��ن «داع��ش» لي��س ام��راً بعي��د المن��ال ،ولعل��ه ف��ي بالد
الرافدين بات وش��يكاً .أدرك أيض �اً أن مفاعيل وتداعيات
خطيرة س��تنعكس على «إس��رائيل» نتيج َة هذا الحدث.
ل��ذا ش � ّد الرح��ال إل��ى موس��كو للم��رة الرابع��ة خ�لال 18
ش��هراً ،ليت��دارس مع فالديمير بوتي��ن المخاطر الماثلة
وليستحصل منه على ما أمكن من ضمانات وتطمينات.
يوح��ي ظاه��ر الح��ال ب��أن حصيل��ة الزي��ارة الخاطفة
كان��ت مح��دودة ،ذل��ك ان الرجلي��ن ل��م يعق��دا مؤتمراً
صحافياً مشتركاً ،وأن الناطق باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف ر ّد على تقارير إعالمية منسوبة لمصدر قريب
م��ن نتنياه��و ح��ول س��ماح موس��كو للطي��ران الحرب��ي
اإلس��رائيلي باس��تهداف حزب اهلل من األجواء الس��ورية،
ر ّد قائ ً
ال »:ال مكان لهذه المزاعم في الواقع إطالقاً».
م��اذا بحث رئي��س الحكومة اإلس��رائيلي م��ع الرئيس
الروسي؟
يتض��ح م��ن تس��ريبات ُنس��بت ال��ى مص��در دبلوماس��ي
روس��ي أن ثالث��ة مح��اور دارت حوله��ا المباحث��ات :أوله��ا
الوض��ع ف��ي الج��والن الس��وري المحت��ل ال��ذي يعتب��ره
نتنياه��و «غير قاب��ل للنقاش» .الثان��ي يتعلق بضمانات
تطلبها «إس��رائيل» لمرحلة ما بعد التس��وية في سوريا،
ابرزه��ا من��ع اي��ران م��ن تعزي��ز وجوده��ا فيه��ا .الثال��ث
 :يتع ّل��ق بم��ا يمك��ن أن يق��وم ب��ه اللوب��ي اليه��ودي ف��ي
الواليات المتحدة لرفع او تقليص العقوبات االمريكية
المفروضة على روسيا.
م��ن الواض��ح أن المح��ور الثال��ث ه��و مج��رد إغ��راء
بخدم � ٍة مجزي��ة يمك��ن ان تقدّمه��ا «إس��رائيل» لروس��يا
مقاب��ل تأمي��ن مطالبه��ا موض��وع المحوري��ن األول
والثاني« .إس��رائيل» ال تخفي خش��يتها مما تخطط له

س��وريا (وربم��ا إيران ايضاً) بعد تنظيفه��ا من «داعش».
فالقيادة الس��ورية كانت اس��تجابت مطلباً وطنياً ببناء
مقاوم��ة ش��عبية لتحري��ر الجوالن ،ما ادى الى مس��ارعة
ت��ل ابي��ب لش� ّ�ن غ��ارة جوي��ة عل��ى موك��ب س��يارات على
مقربة من القنيطرة أودت بحياة قائدين :ضابط إيراني
برتب��ة ل��واء ومجاه��د لبناني هو ش��قيق القائ��د المقاوم
األش��هر الش��هيد عم��اد مغنية ،ث��م ما لبثت «إس��رائيل «
أن تابعت عدوانها الس��افر بعد ايام بإطالق صاروخ على
ش��قة يسكنها القائد المقاوم سمير القنطار في
م��كان غي��ر بعي��د عن دمش��ق ف��أودت بحياته
أيضاً.
المق��ول إن نتنياه��و ح��اول الحصول
م��ن بوتي��ن خ�لال اجتماعهم��ا األخي��ر
على تأكيدات روس��ية بعدم الس��ماح لقوات
ح��زب اهلل الناش��طة ف��ي س��وريا باالنتق��ال إل��ى
جبه��ة الج��والن بع��د التوص��ل الى تس��وية سياس��ية
مرتقب��ة للح��رب .بوتي��ن ال يس��تطيع  ،وربم��ا ال يري��د،
اعط��اء تأكي��دات لـِ»اس��رائيل» ف��ي ه��ذا المج��ال ،ألن
�ألتي س��يادة س��وريا عل��ى أراضيها من
األم��ر يتعلق بمس� ّ
جه��ة وتحالفه��ا م��ع إي��ران م��ن جه��ة أخ��رى .لع��ل أه��م
محاور مباحثات موس��كو األخيرة وض ُع س��وريا بعد دحر
«داع��ش»  .فق��د َّ
رك��ز نتنياهو على ما اس��ماه «الخطر
الفارس��ي» مح��ذراً م��ن أن «يح� ّ�ل اإلره��اب المتط��رف
بقيادة إيران محل إرهاب «داعش» و»القاعدة».
تركي��ا ،ف��ي ظ��ل رج��ب طي��ب اردوغ��ان س��تثابر على
محارب��ة إقام��ة كيان ك��ردي على حدوده��ا الجنوبية،
بالتنس��يق م��ع روس��يا ،كم��ا يس��تفاد مم��ا رش��ح أخي��راً
م��ن قم��ة بوتين كاردوغان  .وقد تجد نفس��ها في صراع
م��ع امري��كا اذا ما اص � ّرت ادارة ترامب على دعم االكراد

االنفصاليين.
«إس��رائيل» ل��ن تلجأ ،عل��ى االرجح ،إلى ش� ّ�ن الحرب
عل��ى ح��زب اهلل (المقاوم��ة) ف��ي س��وريا ولبن��ان بس��بب
ح��ال توازن الردع القائمة بين الجانبين .وتفادياً لتك ّبد
خس��ائر سياس��ية واقتصادية ،وت��داركاً لمخاطر تنامي
قدرات اطراف محور المقاومة ،ستثابر «اسرائيل» على
اعتم��اد «الح��رب الناعم��ة» ض��د لبنان وس��وريا والعراق
وإي��ران بعناصره��ا الثالثة الرئيس��ية :الفتنة المذهبية
الس��ن ّية – الش��يعية ،العملي��ات اإلرهابي��ة المنف��ذة
بواس��طة تنظيم��ات مأج��ورة ،وبن��اء حل��ف مع��ا ٍد الي��ران
وحلفائها قوامه دول عربية محافظة و«معتدلة».
س��وريا والع��راق س��يثابران عل��ى اعتم��اد نه��ج
اس��تعادة وح��دة الب�لاد الجغرافية والسياس��ية
بمكافح��ة «داعش» وأخوت��ه إلجالئهم عن
المناط��ق الت��ي س��يطروا عليه��ا ،وتطوي��ر
العالق��ات بينهم��ا وترفيعه��ا ال��ى مس��توى
تحال��ف سياس��ي وعس��كري واقتص��ادي متي��ن،
ودع��م ق��وات المقاوم��ة العربي��ة ض��د «اس��رائيل»
كما ضد التنظيمات االنفصالية.
تنظيمات المقاومة العربية  ،اللبنانية والفلسطينية
والس��ورية والعراقي��ة ،س��تثابر بدوره��ا عل��ى تطوي��ر
قدراته��ا العس��كرية وترفيعه��ا تكنولوجي �اً ف��ي وج��ه
«اس��رائيل» وحلفائه��ا اإلقليميي��ن .اي��ران س��تدعم
حلفاءها سياس��ياً وعسكرياً ،من دون االنزالق الى حرب
مدم��رة م��ع خصومها اإلقليميين .غير ان كل ما س��بق
بيانه من معطيات وتحركات س��يؤدي غالباً الى إطالة
أم��د الصراع��ات التي تعصف بمعظ��م دول المنطقة بال
هوادة.
د .عصام نعمان

عين على الصحافة االجنبية

أوروبا بدأت تكريس معاداة اإلسالم في قوانينها

ا

نش��رت صحيف��ة اإلندبندن��ت البريطانية موضوعا
لصوفي��ا أحم��د بعن��وان «أوروب��ا ب��دأت تكري��س ع��داء
اإلسالم في قوانينها والتاريخ يخبرنا بأن ذلك
لن ينتهي بخير».
تقول كاتبة المقال تعليقا على قرار
محكم��ة الع��دل االوروبي ي��وم الثالثاء
بتخويل الش��ركات االوروبية حق منع
الحج��اب ف��ي أماك��ن العم��ل إن هن��اك
بالطب��ع م��ن ق��د ينظر للق��رار على ان��ه نصر
كبير للعلمانية في اوروبا.
لكنها تضيف إن التاريخ يخبرنا أن ذلك السلوك
اليمك��ن أن ي��ؤول إل��ى خي��ر ،ألن ه��ذه التصرف��ات
تمه��د لتصرف��ات أخ��رى تلح��ق به��ا وتح��ول الدف��ة

إلند

نح��و مس��ارات أكث��ر ش��را .وتق��ول كاتبة المق��ال إن
«اإلس�لام والمس��لمين ل��م يع��د مرحبا بهم ف��ي اوروبا
أكث��ر م��ن ذل��ك وإن ل��م يك��ن ه��ذا االم��ر واضح��ا
حت��ى ه��ذه اللحظ��ة فه��ا هو ق��د تحول إل��ى قانون من
قض��اة االتح��اد االوروبي وذلك بعدم��ا أصدروا حكما
قضائي��ا يس��مح للش��ركات بمنع العاملي��ن فيها
من ارتداء الحجاب».
وتعتبر الكاتبة أن هذا القرار هو بمثابة
تحجيم لدور المرأة المسلمة في الحياة
العام��ة ف��ي أوروبا ألنه س��يمنع كثيرات
م��ن ممارس��ة العم��ل ل��و كان يمنعه��ن من
ممارسة طقوس دينهن.
وت��رى أن تقني��ن ظاه��رة الع��داء لإلس�لام أصبح امرا

بند

نت

متنامي��ا ف��ي أوروبا منذ أقرت فرنس��ا قانون منع النقاب
عام  .2010وتوضح أن مقترحي هذه القوانين يقدمونها
لل��رأي العام االوروبي عل��ى أنها إجراءات لتحرير المرأة
المسلمة من أغالل اإلسالم لكن الواقع أن هذه القوانين
م��ا ه��ي إال إج��راءات إجتماعي��ة تمييزي��ة مصمم��ة
لدف��ع الم��رأة المس��لمة للتح��ول تدريجي��ا إل��ى الهوي��ة
العلماني��ة .وتعتب��ر كاتب��ة المق��ال أن ه��ذه القواني��ن
تعب��ر ع��ن عدواني��ة أوروبي��ة تج��اه اإلس�لام والمواطنين
المس��لمين مذك��رة بأنه في فت��رات تتاريخية مش��ابهة
تحول اليهود في أوروبا إلى مشجب يعلق عليه الجميع
اخطاءه��م وفش��لهم وه��و االم��ر ال��ذي م��ن المرج��ح أن
يحدث مجددا مع المسلمين.
صوفيا أحمد

كيف يفكر العدو؟

عا ر
م

مهاجر مسلم .وعلى جثته كتب اسم خيرت فيلدرز،
بمعنى :هو التالي في الدور .وازدادت التهديدات على
حيات��ه حي��ن ص��در فيل��م «فتن��ة» ،الفيل��م الوثائق��ي
ال��ذي يع��رض في��ه فيل��درز موق��ف االس�لام بالنس��بة
لليهود والنصارى ،نوايا االنتش��ار والس��يطرة لالسالم
ف��ي اوروب��ا وط��رق عمله .م��ن اعتقد ب��ان الفيلم ليس
س��وى دعاي��ة فظ��ة للتخويف من االس�لام – رأى
بعد سنوات من ذلك أفالم داعش وفهم كم
كان فيل��درز ضابط��ا للنف��س ف��ي وصف
االس�لام المتط��رف .منذئذ تغي��رت حياة
فيل��درز م��ن االقص��ى ال��ى االقص��ى .وه��و
يرافق��ه الحراس طوال الوق��ت ،ال ينام ليلتين
متواصلتي��ن ف��ي ذات العن��وان .حيات��ه االس��رية
تضررت بشدة .حين جلس على شرفته في ليل قمري
ف��وق وادي القل��ط ف��ي صحراء يهودا ،ق��ال ان هذا هو
احد االماكن االكثر سكينة في العالم بالنسبة له.
ف��ي اس��رائيل ،المصابة باالرهاب ،يش��عر بأمان أكبر
مما في اوروبا.
وج��دت ف��ي فيل��درز ايضا ش��ريكا مخلص��ا لخطتي

السياس��ية .ف��ي  2010ش��ارك هن��ا ف��ي ن��دوة نظمته��ا
وعني��ت في مس��ألة :هل يمكن ل�لاردن أن يكون الدولة
القومي��ة للفلس��طينيين؟ وكان فيل��درز واضح��ا
ج��دا« :االردن ه��و فلس��طين» ،ق��ال« .اذا غيرن��ا فقط
اس��م االردن ال��ى فلس��طين ،س��نحل المش��كلة ف��ي
الش��رق االوس��ط» .اطالعه على المادة فاق بال قياس
المعرف��ة التي لمعظم زعماء إس��رائيل في الموضوع.
فق��د أي��د ضم يه��ودا والس��امرة الس��رائيل قب��ل وقت
طوي��ل م��ن غ��دو ذلك موضة ف��ي اروق��ة الليكود
وف��ي س��احات البي��ت اليه��ودي .وه��و ل��م يغير
مواقفه هذه حتى عندما لم يسهم كونه
مؤي��دا كبي��را الس��رائيل ف��ي مكانت��ه
السياس��ية ف��ي هولندا« .اس��رائيل هي
المعق��ل المتق��دم للحض��ارة الغربي��ة
ف��ي وج��ه االس�لام .اذا س��قطت إس��رائيل،
س��قطت اوروبا» ،قال فيلدرز حين ش��رح تأييده
السرائيل .بالتوفيق يا خيرت .ليس السرائيل صديق
افضل منك.
آريه الداد

يف

فيل��درز ه��و مح��ب واض��ح الس��رائيل .ب�لا ش��روط.
عالقت��ه بالب�لاد ليس��ت فق��ط عقالني��ة ،سياس��ية
وايديولوجية بل وجدانية ونفس��يه .فهو محب للبالد
عن حق وحقيقي .أكثر من  40مرة زار هنا .عاش في
البالد نحو س��نتين ،في نهاية س��نوات العقد االول له،
وتط��وع ف��ي القري��ة الزراعي��ة تومر (موش��اف) في غور
االردن .عندم��ا اس��تضفته ف��ي  2008ف��ي الق��دس ف��ي
مؤتم��ر «ف��ي ضوء الجه��اد» ،قال فيل��درز عن القدس:
«كلن��ا نحم��ل الق��دس ف��ي دمن��ا ...نح��ن نعي��ش
ونتنفس القدس .نحن نتحدث القدس .ببس��اطة الن
القيم القديمة لش��عب اس��رائيل اصبح��ت قيم الغرب
– نحن كلنا اس��رائيل ،واسرائيل توجد فينا كلنا».
فهل تعرفون كثيرين يتحدثون هكذا؟ حتى من بين
زعماء اسرائيل؟
فيل��درز هو سياس��ي ش��جاع .سياس��ته ض��د الهجرة
االس�لامية الى اوروبا خلقت له أعداء .وأصدر الكثير
م��ن الزعماء المس��لمين فتاوى ض��ده تدعو الى قتله.
صديق��ه ،المخرج الس��ينمائي وكاتب ال��رأي تاو فان
غ��وخ ،قت��ل ف��ي وض��ح النه��ار ف��ي أمس��تردام عل��ى ي��د
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ف��ي كل م��كان في العالم اذهب اليه ،بحكم مهامي
الصحافي��ة واألكاديمي��ة ،وآخره��ا ف��ي الهن��د ،اج��د
االشقاء السوريين ،والغالبية الساحقة منهم مبدعون
ف��ي مجاالته��م ،ومتفوقون في أعمالهم ،وال ينافس��هم
احد في النجاح.
الس��ؤال ال��ذي يتك��رر عل��ى الس��نتهم بع��د الس�لام،
والتحي��ة ،والمجام�لات التقليدي��ة ،ه��و“ :هل س��تهدأ
األوض��اع ف��ي س��ورية ي��ا أس��تاذ عط��وان؟ ه��ل تع��ود
س��ورية الينا مثلما عهدناها ،واحة لألمان واالستقرار
والعي��ش المش��ترك ..واهلل تعبن��ا ي��ا أس��تاذ ،وطال��ت
غربتن��ا ومعاناتن��ا ..لي��س هناك في العال��م اجمل من
بالدنا”.
كتبن��ا مئ��ات المق��االت الت��ي ترص��د الوقائ��ع
عل��ى األرض ،وف��ي ميادي��ن القت��ال ،وادلين��ا،
والكثي��رون مثلن��ا برأيه��م ،لصال��ح ه��ذا
الجان��ب او ذاك ،بعضن��ا كان ينطل��ق
م��ن تمنيات��ه ،ويعك��س وجه��ة نظ��ر
الخندق الذي يقف فيه ،والبعض اآلخر
يقف على نقيضه وللمعايير نفسها ،وكان
الموضوعي��ون الذي��ن يحب��ون س��ورية كله��ا،
ويرون السوريين جميعا بغض النظر عن عقائدهم
ومذاهبه��م ،ومواقفه��م السياس��ية ووالءاتهم ..اش��قاء
اع��زاء ،ولك��ن هؤالء كانوا وما زالوا قلة ،ولكنها القلة
المؤمن��ة بس��ورية ذات الج��ذور الحضاري��ة الت��ي تمتد
الكثر من ثمانية آالف عام.
ربم��ا يتهمن��ا البع��ض بالعاطفي��ة ،والكتاب��ة
االنش��ائية ،ونح��ن الذي��ن درس��نا وحاضرن��ا ف��ي اع��رق
الجامع��ات العالمي��ة ،وليك��ن ..فهناك أن��اس كثيرون
لألس��ف ال يري��دون ان يس��معوا كلم��ة إيجابية تبعث
االم��ل ف��ي نف��وس الس��وريين “المجروحين” وتش��حذ
عزائمهم ،وتبدد ولو قليال من سحب تشاؤمهم.
ذهب��ت ال��ى إس��طنبول فوج��دت المطاعم الس��ورية

تزدح��م بالزبائن ،وكذلك البق��االت ،مثلما وجدتها
أيض��ا تطف��ح بالمكاتب لرج��ال االعم��ال والحرفيين،
يتفوق��ون بمراح��ل عل��ى زمالئه��م االت��راك ،وعرج��ت
على مدينة السادس من أكتوبر على حافة العاصمة
المصري��ة القاهرة ،فوج��دت ارقى المقاهي والمطاعم
والمح�لات التجاري��ة ،واصحابه��ا الس��وريون الذي��ن
حولوه��ا ال��ى جن��ة ،يس��تقبلونك بإبتس��امة عريضة،
ويش��عرونك ان��ك تعرفه��م من��ذ ال��ف ع��ام ،حت��ى في
الهن��د الت��ي تزدح��م بأكث��ر م��ن ملي��ار وثل��ت المليار
انس��ان تجد قصص��ا لنجاحاتهم ،اما ع��ن دبي وبرلين
ومالمو ولندن وباريس ،فحدث وال حرج.
هذا االنسان السوري العظيم المبدع سيعيد اعمار
ب�لاده بس��واعده الجب��ارة ف��ي اق��ل م��ن خمس س��نوات،
ف��ور ان يع��ود االمن واالس��تقرار والمصالحة الوطنية،
س��تعود حل��ب ال��ى ابه��ى صوره��ا ،وكذل��ك حم��ص
وحم��اة ،وتدم��ر والرق��ة ،وكل الم��دن األخ��رى،
وس��يعود المهاج��رون أيض��ا ،ولك��ن محملي��ن
باالم��وال واالم��ل والعزيم��ة والتس��امح
أيض��ا .ال ننس��ى مطلق��ا الش��هداء
الذي��ن س��قطوا ضحاي��ا ه��ذه الفتن��ة،
وه��ذه المؤام��رة ،ونص��ر عل��ى توصيفن��ا
هذا ،وليس هنا مجال تكرار ش��رح األس��باب،
فعندم��ا تجل��س المعارض��ة م��ع وف��د الحكوم��ة
ودون حواجز او اتهامات ،فهذا يعني ان الوفاق ممكن،
والمصالح��ة بات��ت غي��ر بعي��دة ،وان كل المحرم��ات،
او معظمها قد س��قط ،والمس��تقبل يع��د بالكثير .نعم
ستعود سورية جديدة قوية عزيزة مهابة ..نعم ستعود
وس��يقود ش��عبها العرب��ي األصيل عملية البن��اء وإعادة
االعمار ..االعمار المادي المعماري ،واالعمار البشري
أيض��ا ..اعم��ار النف��وس وإزال��ة االدران واالحق��اد..
واالنطالق نحو مستقبل مشرق ..واأليام بيننا.
عبد الباري عطوان

تركيا ..الوجه اآلخر من األزمة

ه��ل س��تتمكن تركي��ا م��ن االندم��اج الحقيق��ي،
والتنسيق مع دول االقليم ،السيما مع ايران؟.
ه��ذا الس��ؤال ق��د تكون ل��ه عالقة بدخ��ول تركيا
م��ع روس��يا واي��ران ف��ي حل��ف ثالث��ي لح� ّ�ل القضية
الس��ورية ،لكن��ه ق��د يدف��ع تركي��ا أل ّن تدخ��ل أيضا
ف��ي ق��وس األزمات ،من خالل حربه��ا المفتوحة مع
الكرد ،ودعم بعض التوجهات ضد النظام
السياس��ي ف��ي س��وريا ،واته��ام اي��ران–
احيان��ا– بته� ٍ�م طائفي��ة ،فض�لا
ع��ن دعمه��ا لسياس��ات طائفي��ة في
الع��راق ،وآخره��ا اس��تضافة مؤتم��ر
للس � ّنة ف��ي اس��طنبول ،وتح��ت رعاي��ة
مخابراتي��ة اقليمي��ة ،وه��ذا يعن��ي أ ّن ع��ودة
تركيا الى االقليم ستكون عودة غير محمودة.
األزمة الدبلوماس��ية مع هولندا ،وامتدادتها الى
الس��ويد والماني��ا ،دفع��ت اردوغ��ان لل��رد وبطريق��ة
أث��ارت حساس��ية الكثي��ر م��ن الق��وى السياس��ية ف��ي
ه��ذه ال��دول م��ن خ�لال اتهامه��ا بالنازي��ة ،والتي قد
ُتس��تخدم ألغ��راض انتخابي��ة ،تس��اعد عل��ى ف��وز
اليمي��ن المتط��رف المناه��ض لالس�لام ولقب��ول

الالجئين من دول االزمات الى اوروبا.
هذه األزمة ستزيد من الخانق السياسي ،وصوال
ال��ى االع�لان ع��ن تس��ريبات تق��ول إن اوروبا س��تعيد
المق ّدم��ة لتركي��ا ،فضال عن
النظ��ر بالمس��اعدات ُ
اج��راءات قد تس��بب ضررا لالقتصاد والس��ياحة في
تركي��ا ،وهو أم ٌر ق��د التتحمله تركيا طويال ،فهل
س��تبحث تركي��ا ع��ن حل��ول ،أو من��اورات سياس��ية
ودبلوماس��ية ِّ
لفك هذا االختناق؟ وهل س��تجد في
الم�لاذ االقليمي /االس�لامي مج��اال أكثر إنقاذ
له��ا م��ن ازماته��ا المتفاقم��ة؟ وه��ل س��يكون
ه��ذا الم�لاذ س��اندا له��ا ف��ي سياس��اتها
المتطرف��ة وفي حلولها العس��كرية مع
المكونات األخرى في تركيا؟
هذه االس��ئلة ليست بعيدة عن الطاولة
�وف م��ن
التركي��ة ،وربم��ا س��تكون باع��ث خ� ٍ
انق�لاب جدي��د ق��د يطي��ح ب��كل اح�لام اردوغ��ان،
وبطموحات��ه ف��ي اق��رار دس��تور جدي��د يُعط��ي له��ا
صالحي��ات فائق��ة ،قد التتناس��ب مع الم��زاج االوروبي
الباحث عن وجوه أخرى لمفاهيم الحريات والحقوق.
عــلــي حــســن الفــواز

ما هي مسارات العدوان التصعيدية ؟

يعتم��د العدوان الس��عودي االمريكي في تصعيده
خ�لال المرحلة الحالية مس��ارات ميدانية عس��كرية
واقتصادي��ة وإعالمي��ة فيما يتخذ الملف السياس��ي
وتح��ركات ول��د الش��يخ االخي��ره والتس��ريبات ع��ن
مفاوضات وسيلة للتغطية على تصعيده الجديد:
♦ اول��ى ه��ذه المس��ارات محاولة احتالل الس��احل
الغرب��ي لليم��ن وف��ي ه��ذا الملف يتح��رك االمريكي
بش��كل مباش��ر لمحاولة الس��يطرة على باب المندب
والبح��ر االحم��ر حي��ث يتح��رك بعدة خط��وات منها
احت�لال الج��زر المطلة عل��ى المضيق وبن��اء قواعد
عس��كرية فيه��ا وارس��ال المدم��رة ك��ول ال��ى البح��ر
االحمر مع توافد دفعات من جنوده الى المحافظات
الجنوبي��ة تح��ت ذريع��ة مكافح��ة القاع��دة وداع��ش
وش��ن غ��ارات مزعوم��ة عل��ى بع��ض عناصره��ا
بالتزام��ن م��ع ش��ن حمل��ة إعالمي��ة ض��د
اليم��ن وتخوي��ف الس��فن التجارية من
العب��ور م��ن ب��اب المن��دب كتهيئ��ة
لل��رأي الع��ام الدول��ي لقب��ول تواجده
بحج��ة حماي��ة الس��فن ث��م خ��روج وزارة
الح��رب األمريكي��ة لتؤك��د انه��ا س��تتدخل
بش��كل مباش��ر في قصف ال��رادارات اليمنية واي
منطقة يمنية …
♦ ام��ا المس��ار الثان��ي فيتمث��ل ف��ي الورق��ة
االقتصادي��ة والضغ��ط عل��ى الش��عب اليمني بش��كل
اكبر من اي وقت مضى من خالل اﻻصرار على عدم
صرف المرتبات وهذا الدور يقوم به هادي وحكومته
حيث خرج بن دغر مؤخرا في تصريح اكد فيه عدم
ص��رف المرتب��ات وهو نفس��ه ال��ذي كان يصرح بأن
المرتب��ات س��تصرفها حكومته ل��كل المحافظات بال
اس��تثناء وان��ه التزام اخالقي ام��ام المجتمع الدولي
وبذل��ك يكون قد تنص��ل عن تعهدات حكومة فنادق
الري��اض الت��ي التزم��وا به��ا ام��ام المجتم��ع الدولي
قب��ل نق��ل البن��ك المرك��زي ال��ى ع��دن وف��ي نفس
الوقت يريدون من ذلك الضغط بش��كل اكبر على
الش��عب اليمن��ي ف��ي قوت��ه ولقم��ة عيش��ه بع��د فش��ل
كل تحركاتهم الس��ابقة مثل نقل البنك وسحب
السيولة ورفع قيمة العملة امام الدوﻻر .
♦ وف��ي المس��ار الثال��ث يتح��رك الع��دوان وادوات��ه
ف��ي الداخ��ل بحمل��ة اعالمي��ة ممنهج��ة ومدروس��ة

ض��د انص��ار اهلل لتش��ويههم وكي��ل الته��م ضده��م
بالفس��اد واط�لاق الش��ائعات واﻻكاذي��ب ضده��م
واس��تهداف قي��ادة اللجنة الثورية والناطق الرس��مي
النص��ار اهلل كم��ا يعمل��ون عل��ى اقص��اء كوادره��م
م��ن بع��ض المؤسس��ات الرس��مية وف��ي نف��س الوقت
يش��نون حم�لات إعالمي��ة كبي��رة ض��د تعيي��ن اي
ف��رد منه��م لتصوي��ر ذل��ك بانه��ا جريم��ة كب��رى
بح��ق الوط��ن بينم��ا يتغاضون عن تدمير مؤسس��ات
الدول��ة من قب��ل العدوان وه��ادي وحكومته ويغطون
عل��ى نه��ب دول الع��دوان وقي��ادات المرتزق��ه لث��روات
الوط��ن ويق��وم به��ذه المهم��ة المنافق��ون والمرتزقة
والع��مﻻء والطاب��ور الخام��س والمندس��ين في حزب
المؤتم��ر الش��عبي الع��ام ويتحرك��ون بش��كل مكثف
ف��ي بع��ض وس��ائل اﻻع�لام والكتاب��ات الصحفي��ة و
مواق��ع التواص��ل اﻻجتماعي ووس��ائل النق��ل العامة
و المناس��بات والمقاي��ل ويهدف��ون بذل��ك لع��دة
اهداف منها-:
اوﻻ ض��رب أه��م مك��ون رئيس��ي يق��ف في
وج��ه العدوان ويمثل عام ﻻ رئيس��يا في
إفش��ال مخططات��ه ومؤامرات��ه كما
يتصدر المواجهات العسكرية ويقدم
التضحيات الكبي��رة مع بقية المكونات
السياس��ية وﻻزال الركي��زة اﻻساس��ية ف��ي
إحب��اط الكثي��ر م��ن مؤام��رات الع��دوان والتغل��ب
عليه��ا ب��ل الوصول ال��ى مرحلة التصنيع العس��كري
المتطور وثانيا يهدفون إلى إفقاد ثقة الش��عب بهذا
المك��ون ال��ذي مث��ل ام ﻻ كبيرا في محاربة الفس��اد
وإزال��ة الظالمي��ن خصوص��ا بع��د نج��اح تجربته��م
ف��ي صع��دة ث��م عم��ران وبع��د ث��ورة  21م��ن س��بتمبر
وخ�لال حك��م اللجن��ة الثوري��ة العليا التي ش��هد لها
اﻻع��داء قب��ل اﻻصدقاء .وثالثا يهدف��ون ﻻيقاف رفد
الجبه��ات بالرج��ال م��ن خﻻل ه��ذا التش��ويه وتقديم
انص��ار اهلل به��ذه الصورة الس��لبية كي يك��ون عائقا
امام استمرار رفد الجبهات بالرجال واﻻموال ورابعا
يريدون إشغال الشعب اليمني عن اولويته اﻻساسية
ف��ي مواجه��ة الع��دوان وفض��ح جرائم��ه وكش��ف
مخططات��ه والتص��دي له��ا ليقدموا بذل��ك خدمة
للعدوان السعودي اﻻمريكي .
زيد الغرسي

