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افتتاحية اليوم

االسرى الفلسطينيون
تحي��ة ال��ى المناض��ل م��روان
البرغوت��ي والى كل االس��رى
الفلس��طينيين في سجون
االحت�لال الذي��ن يكتب��ون
بنضاله��م تاريخ �اً جدي��داً
ض��د االحت�لال الفاش��ي
ويتح��دون بطش��ه وممارس��اته
ويقدم��ون للعال��م انق��ى ص��ورة ع��ن
نضال الشعب الفلسطيني.

القضي��ة الفلس��طينية س��تبقى القضي��ة
المركزية وهي االس��اس والبوصلة ،وكل
م��ا يج��ري ف��ي ال��دول العربي��ة عل��ى ي��د
ارهابيي��ن تكفيريي��ن لي��س اال خدم��ة
للعدو االسرائيلي.
الش��عب الفلس��طيني ال��ذي
يبت��دع يومي��ا اس��اليب جديدة
من النضال لن يهزم وسينتصر
مهما كانت التضحيات.

األردوغانية العثمانية

على هذه االس��لحة المتطورة ،فهذا بحد ذاته يشكل تطورا
خطيرا قد يهدد أمن المناطق والمدن األردنية.
صان��ع الق��رار العس��كري األردن��ي ،بدوره يدرك أن مس��ألة
االنزالق نحو عمل عسكري أردني استباقي بإتجاه االراضي
الس��ورية لمحاربة تمدد التنظيم ،س��يكون له أثمان كبرى
داخلي �اً وخارجياً ،ولهذا فأن األردن الرس��مي وصانع القرار
العس��كري ب��دوره ال يريد الذه��اب نحو هذا الس��يناريو ،وال
يريد أن يجر نحو االنزالق بمستنقعات ذهب لها البعض وال
يع��رف لآلن كيف س��يخرج منها ،وله��ذا وكما تؤكد
التقاري��ر ،يحاول األردن االس��تثمار بم��ا يملك من
اوراق على االرض الس��ورية إلس��قاط أي مشروع
لتحوي��ل الجبه��ة الجنوبي��ة الس��ورية المارة
داعش��ية اخي��رة للتنظي��م ،وب��ذات االط��ار
ينسق مع الجميع علناً ومن خلف الكواليس
بما فيهم الروس ،لتسوية سريعة لملف الجنوب
السوري ،تكون مرضية لجميع االطراف.
قاسم حول

عين على الصحافة االجنبية

على ترامب إيجاد طريقة لتخليص شركائنا الخليجيني من مستنقع اليمن
ها

أكدت صحيفة «هافينغتون بوس��ت» األمريكية
في مق��ال لها بقلم كاثرين زيمرمان الخبيرة
ف��ي المعهد األميركي لمؤسس��ة انتربرايز
انتربري��س  :إن الرئي��س ترامب يفتقر إلى
خط��ة للتصعي��د ودع��م التحال��ف الس��عودي
ف��ي الح��رب باليم��ن عل��ى الرغ��م م��ن المخاوف
االستراتيجية واإلنسانية.
وقالت الصحيفة انه وبعد سنوات من شجب التدخل
األمريكي في الشرق األوسط ،فاجأ الرئيس دونالد ترامب
العال��م بتصعي��د التدخ��ل األمريك��ي ف��ي الح��رب األهلي��ة
الس��ورية المس��تمرة منذ ست س��نوات .إال أن ترامب يستعد
به��دوء لتعزي��ز ال��دور األميرك��ي في الحرب عل��ى الجانب
اآلخ��ر م��ن المنطقة المضطربة وخصوصا في اليمن وهي
دولة فقيرة حيث ال يعرف  17مليون شخص من اين ستأتي
وجباته��م المقبل��ة ،حيث تتورط جمي��ع أطراف الحرب في

فين
غتو

وس

نب

جرائ��م ح��رب مزعومة .وذكرت مصادر حكومية ومحامون
ومحللون للصحيفة األمريكية ،أن إدارة ترامب تعزز ببطء
الدع��م للتحال��ف ال��ذي تق��وده الس��عودية ض��د الحوثيين
وحلفائهم .وفي األسابيع المقبلة ،يعتقدون أن ترامب
س��يوافق عل��ى نق��ل كبي��ر للقنابل الى الس��عودية،
وق��د يعط��ي الض��وء األخض��ر عل��ى اعت��داء
ائتالف��ي عل��ى الحدي��دة وه��و مين��اء ض��روري
لل��واردات الغذائي��ة .وم��ن ش��أن ه��ذا التح��رك
س��يزيد م��ن تفاقم األزم��ة اإلنس��انية ويضر بجهود
األم��م المتح��دة للتف��اوض من أجل التوص��ل إلى حل
سياس��ي .واضاف��ت زيمرم��ان ان ممثل��ي التحال��ف ،قدم��وا
طلب��ات واضحة للدع��م التكتيكي ،بما في ذلك رفع حقبة
أوبام��ا ف��ي نق��ل األس��لحة ،وتوفي��ر المزيد م��ن المعلومات
االستخبارية والدعم اللوجستي ،وزيادة مشاركة الواليات
المتحدة في السواحل حول اليمن.

ـت

اس��تخدام الوالي��ات المتح��دة لم��ا
ص��ار يع��رف «ب��أم القنابل» ل��دك مواقع
لداع��ش ف��ي أفغانس��تان ،هدف��ه عل��ى
م��ا يب��دو ه��و توجي��ه رس��الة تحذي��ر
لكوري��ا الش��مالية ،ضمن أط��راف أخرى،
والواض��ح أن كوري��ا الش��مالية تس��لمت
الرس��الة بالفع��ل ،فراح��ت ف��وراً توج��ه
تهديدات أكثر ق��وة ،وتحديداً للواليات
المتح��دة ولكوريا الجنوبية ،فقد هددت
بيونغ يانغ باس��تهداف عدد من القواعد
العس��كرية األميركي��ة ف��ي كوري��ا
الجنوبي��ة «ومحوه��ا م��ن عل��ى األرض
خ�لال دقائق» ،بينم��ا قال وزير
خارجيتها إن أي إش��ارة تدل
عل��ى احتم��ال «ع��دوان
أميرك��ي
عس��كري
س��تواجهها
أحم��ق»،
بيون��غ يانغ بضربة اس��تباقية
م��ن عنده��ا ،وأض��اف أن كوري��ا
الش��مالية تمتل��ك «ردع �اً نووي �اً»
يمكنه��ا م��ن توجي��ه تل��ك الضرب��ة
االس��تباقية ،دون أن يح��دد بالضب��ط
وجهتها.
الالف��ت لالنتب��اه أن ارتف��اع ح��دة
التوت��ر كانت قد هدأت قلي ً
ال األس��ابيع
الماضي��ة ،ث��م ع��ادت للتصاع��د بع��د
أي��ام قليل��ة م��ن زي��ارة الرئي��س الصين��ي
للواليات المتحدة.
قب��ل زي��ارة الرئي��س الصين��ي ،أطل��ق
ري��ك تيلرس��ون ف��ي زيارت��ه آلس��يا،
تصريح��ات ب��دت قاتم��ة وقته��ا ،حي��ن
ق��ال إن «سياس��ة الصب��ر االس��تراتيجي
انته��ت» تج��اه كوري��ا الش��مالية ،وأن
«كل الخي��ارات مطروحة» في التعامل
معه��ا ،بم��ا يعن��ي ع��دم اس��تبعاد الخي��ار
العس��كري ض��د كوري��ا الش��مالية ،أو
السعي لتغيير النظام السياسي هناك.
وقته��ا ش � ّبه وزي��ر الخارجي��ة الصين��ي،
الوالي��ات المتح��دة وكوري��ا الش��مالية،
بالقطاري��ن اللذين «يتحركان بس��رعة
متزاي��دة ويس��يران تج��اه بعضهم��ا
البع��ض» ،وتس��اءل عم��ا إذا كان م��ن
الممكن تفادى الصدام بينهما.

لك��ن س��رعان م��ا زار رئي��س الصي��ن
الوالي��ات المتح��دة ،وه��ى الزي��ارة الت��ي
ب��دا وكأن ترام��ب ق��د غي��ر ،خالله��ا،
موقف��ه م��ن الصي��ن ،وق��د مثل��ت الزيارة
أيض �اً ما بدا وكأنه بداية إليجاد توافق
أميرك��ي صيني ح��ول كيفية معالجة
الوضع في كوريا الشمالية.
لك��ن م��ا إن انته��ت الزي��ارة ،حتى كان
الرئي��س األميرك��ى يكت��ب عل��ى تويتر،
أن الوالي��ات المتح��دة «س��تتولى أم��ر»
كوريا الش��مالية «بالتع��اون مع الصين
أو بدونها».
وق��د ع��ادت الصين ه��ذا األس��بوع ،بعد
التصعي��د الجدي��د ،لتطل��ق تصريح��ات
تطالب بضبط النفس لدى الطرفين،
وتح��ذر م��ن حرب ال تبق��ي وال تذر،
مؤك��دة أن��ه ال ب��د م��ن وض��ع
ح��د للتوت��ر قب��ل أن يص��ل
إل��ى «مرحل��ة ال�لا ع��ودة»،
وق��ال وزي��ر خارجيته��ا إن��ه
«م��ا إن ب��دأت مثل تل��ك الحرب،
ف��إن النتيج��ة لن تكون س��وى خس��ائر
بالجملة».
غي��ر أن أخط��ر م��ا ف��ي األم��ر ،ه��و أن
كوري��ا الش��مالية ،الت��ي تح��رص دوم �اً
عل��ى عالقة ما ببكين ،داعمها السياس��ي
واالقتص��ادي الرئي��س ،راح��ت مؤخ��راً
تهاجم الصين «لتعاونها مع الغرب».
م��ن هن��ا ،فل��و نجح��ت األط��راف
المختلف��ة في ضب��ط النف��س ،وتجنيب
العال��م ويالت حرب عالمية ثالثة ،نووية
ه��ذه الم��رة ،يب��دو أن تغيي��ر النظ��ام ف��ي
كوريا الش��مالية س��يكون على الطاولة،
األه��م من ذل��ك أنه ،ألول م��رة ،يبدو أن
الصين على اس��تعداد للتعاون في ذلك
األمر ،بعد أن صار نظام بيونغ يانغ عبئاً
عليها.
الصي��ن ،ال الوالي��ات المتح��دة ،ه��ي
الت��ي بإمكانها تغيير النظ��ام في كوريا
الش��مالية ،إذا م��ا قام��ت بتعلي��ق تج��ارة
الطاق��ة معه��ا ،م��ا يزعزع اس��تقرار نظام
بيونغ يانغ
د .منار الشوربجي

األردن الرس��مي ب��دوره وبعي��داً ع��ن ه��ذه التقاري��ر
«اإلعالمي��ة» بم��ا يخ��ص مل��ف الجن��وب الس��وري م��ا زال
يس��عى لتجني��ب األردن أي��ة تداعي��ات لمعارك م��ا بالجنوب
الس��وري ،وله��ذا م��ا زال يس��عى النج��از مس��ار من التس��وية
بخص��وص مل��ف الجن��وب الس��وري ،وهن��ا م��ن المؤكد أن
ه��ذه التط��ورات بمجموعه��ا ،الجاري��ة بالجن��وب الس��وري،
ب��دأت بش��كل أو بآخر تلق��ي بظاللها عل��ى األردن ،فالمتابع
لم��ا يج��ري ب��األردن بالفت��رة االخي��رة ،س��يلحظ أن هن��اك
حال��ة قل��ق م��ن عم��وم ه��ذه التط��ورات بالجن��وب الس��وري،
فاالراضي األردنية بااليام القليلة الماضية كانت مسرحاً
لزي��ارات مكوكية لمس��ؤولين عس��كريين وسياس��يين عرب
وغربيي��ن بمجمله��ا كان��ت ترك��ز عل��ى ه��ذه التط��ورات
الجاري��ة بالجن��وب الس��وري ،واخ��ر ه��ذه الزيارات ه��ي زيارة
ب��رت مكجورك ،المبعوث األميركي للتحالف الدولي ضد

داعش ،والفريق أول جوزيف دانفورد ،رئيس هيئة األركان
المشتركة األميركية.
الي��وم م��ن الواض��ح أردني �اً وتزامن �اً م��ع مجم��ل ه��ذه
التط��ورات ،أن هن��اك حال��ة قل��ق أردن��ي م��ن عم��وم
تط��ورات مل��ف الح��رب عل��ى تنظي��م داع��ش ف��ي
س��ورية والع��راق ،وخصوص �اً م��ع التقاري��ر
الت��ي تتح��دث ع��ن إمكاني��ة أن تك��ون الجبهة
الجنوبي��ة الس��ورية ه��ي الوجه��ة االخي��رة
لداع��ش ف��ي ح��ال خس��ارته لمعاقله ف��ي الموصل
والرقة ودير الزور ،وخصوصاً مع التقارير التي تؤكد
أن التنظي��م ب��دأ فعلي �اً بتبني هذا الخي��ار ،واالخطر هنا
ما تتحدث عنه التقارير الدولية إن التنظيم يملك اليوم
مداف��ع عي��ار  130مل��م م��ن ذات الم��دى  27ك��م ودبابات ت
 55ومدافع ميدان 122مم ،وبحال تأكيد سيطرة التنظيم

وأضاف��ت الصحيف��ة أن اس��تراتيجية التحال��ف الرامي��ة
إل��ى تهدئة خصومها ،على أمل أن يضعفهم ويجبرهم على
التفاوض ،ظلت راكدة إلى حد كبير منذ بدء الصراع في
عام  2015وفشلت في تقديم أي نتائج.
وقال��ت زيمرم��ان إن أكب��ر مس��اهمة يمك��ن ان تقدمه��ا
الوالي��ات المتح��دة لهذه المعركة ه��ي البدء في تخليص
ش��ركائنا م��ن مس��تنقع اليم��ن .وتعتقد ان عل��ى اإلدارة ان
تحث األطراف على التوصل الى تس��وية سياس��ية في أسرع
وقت ممكن الن ذلك س��يجبر جماعة الحوثيين االعتراف
بانش��قاقاتها الداخلية .وأوضحت «هافينغتون بوس��ت» ،أن
اس��تمرار الح��رب ف��ي ش��كلها الحال��ي م��ن غي��ر المرجح أن
يك��ون له��ا فوائ��د اس��تراتيجية ،حت��ى مع بذل جه��ود رفيعة
المس��توى مث��ل الهج��وم على مين��اء الحديدة .وف��ي الوقت
نفسه ،سوف يستمر اليمن في النزيف.
كاثرين زيمرمان

كيف يفكر العدو؟

الواليات املتحدة عدوة أعداء اسرائيل وروسيا هي صديقة أعداء اسرائيل
عدو العدو هو صديق ،وصديق العدو هو عدو .كيف يمكن
تعري��ف عالق��ة فالدمير بوتين معنا؟ إنه عدو داعش الذي هو
ع��دو الس��رائيل ،لكن��ه ف��ي نف��س الوق��ت صديق اي��ران وحزب
اهلل وروس��يا – أع��داء اس��رائيل .ه��ل اختي��ار بوتي��ن خاط��ئ؟
فف��ي روس��يا يجلس كل من س��رجيه الفروف وولي��د المعلم
وج��واد ظري��ف ،وزراء خارجي��ة روس��يا وس��وريا واي��ران ،وه��م
ينس��قون المواق��ف وينفون أن قوات نظام االس��د اس��تخدمت
السالح الكيميائي ضد المدنيين ،هذا على الرغم من األدلة
الواضح��ة .ال ش��ك أن بوتي��ن يع��رف ه��ذه الحقيق��ة ،لكن��ه
يراه��ن عل��ى االس��د ،حلي��ف اي��ران .وق��د ق��رر دعم��ه .ويمك��ن
الق��ول إن��ه م��ا زال يعتم��د عل��ى اعتق��اد أن االس��د س��ينتصر
على داعش .ونتيجة لذلك فان روسيا تستمر في االحتفاظ

بقوات عسكرية في سوريا وتزيد من تأثيرها
ف��ي الش��رق االوس��ط .إن عالق��ة بوتي��ن
م��ا زال��ت جي��دة م��ع اس��رائيل ،لك��ن ف��ي
المقاب��ل ه��و يؤي��د الجهات التي تس��عى
الى تدميرها .فكيف ذلك؟.
قس��م م��ن االجابة يتعلق بوج��ود داعش ،وهي
التنظي��م االس�لامي المتط��رف ال��ذي يس��عى ال��ى
اقام��ة الخالف��ة االس�لامية ف��ي الع��راق وس��وريا .وق��د
نجح في التسلل الى ليبيا وشبه جزيرة سيناء ،وهو يقوم
باس��تخدام االره��اب ض��د الكفار ف��ي جميع أنح��اء العالم .ال
شك أن داعش هو عدو يجب القضاء عليه .وقد أقيم تحالف
واسع من اجل محاربة هذا التنظيم .واالسد يزعم أنه ضمن

هار

ما تريده واشنطن وما تقدر عليه

األردن ومستنقع الجنوب السوري

تس

أضح��ت الدول��ة العثماني��ة ف��ي عه��د
الس��لطان س��ليمان األول «القانون��ي»
ال��ذي حك��م من��ذ ع��ام 1520م حت��ى ع��ام
1566م ،ق �وّة عظم��ى م��ن الناحيتي��ن
السياس��ية والعس��كرية ،وأصبح��ت
عاصمته��ا القس��طنطينية تلع��ب دور
صل��ة الوص��ل بي��ن العالمي��ن األوروب��ي
المسيحي والشرقي اإلسالمي.
وبع��د انته��اء عهد الس��لطان س��ليمان،
ال��ذي يُعتب��ر عص��ر الدول��ة العثماني��ة
الذهب��ي ،أصيب��ت الدول��ة بالضع��ف
والتفس��خ وأخذت تفق��د ممتلكاتها
ش��يئاً فش��يئاً ،عل��ى الرغ��م م��ن
أنه��ا عرف��ت فت��رات م��ن
واإلص�لاح
االنتع��اش
إال أنه��ا ل��م تك��ن كافي��ة
إلعادتها إلى وضعها السابق.
انته��ت الدول��ة العثماني��ة
بصفته��ا السياس��ية ف��ي االول م��ن
نوفمب��ر  ،1922وأزيل��ت بوصفه��ا دول��ة
قائم��ة بحك��م القان��ون في  24يوليو س��نة
1923م ،بع��د توقيعها على معاهدة لوزان،
وزال��ت نهائي��ا ف��ي  29أكتوب��ر م��ن نفس
الس��نة عن��د قي��ام الجمهوري��ة التركي��ة
بزعامة كمال اتاتورك.
يب��دو ان اردوغ��ان ق��رأ التاري��خ جي��داً
قب��ل ان يب��دأ التطل��ع والعم��ل الن يصبح
حاك��م تركي��ا الواس��ع الصالحي��ات.
فبع��د اع�لان نتائ��ج االس��تفتاء عل��ى
تعديل الدس��تور قرأ الفاتحة على ضريح
الس��لطان الس��ابع محم��د الفات��ح ال��ذي
فت��ح القس��طنطينية وكان��ت تس��مى

بيزنطة عاصمة الروم أو إس�لامبول التي
أطل��ق عليه��ا الحق��ا مصطف��ي كم��ال
اتاتورك اس��م إس��طنبول ع��ام  1930ضمن
م��ا س��مي إصالحات��ه القومي��ة .وقد بش��ر
الرس��ول محم��د «ص» بفت��ح عاصم��ة
ال��روم قب��ل ذل��ك بثماني��ة ق��رون ونصف
َّ
«لتفتحن القس��طنطيني َة ،فنعم
الق��رن:
األمي��ر أميره��ا ،ونع��م الجي��ش ذل��ك
الجيش».
ال يخل��و حدي��ث ألردوغ��ان م��ن رس��ائل
«عثماني��ة» ألوروب��ا .فق��د ن��دد ف��ور اعالن
نتائ��ج االس��تفتاء بم��ا وصفه��ا «العقلي��ة
الصليبي��ة» للغرب بعدم��ا انتقد مراقبون
االس��تفتاء الذي يح��ول تركيا من دولة
برلماني��ة إلى رئاس��ية.وقال ألنصاره
ل��دى وصول��ه إل��ى العاصم��ة
أنق��رة لرئاس��ة اجتم��اع
للحكوم��ة معلق �اً عل��ى
تقيي��م المراقبي��ن «العقلي��ة
الصليبي��ة للغ��رب ولخدام��ه
ف��ي الداخ��ل هاجمتن��ا» .وطل��ب من
مراقب��ي االنتخاب��ات الدوليين أن «يلزموا
حدوده��م» ،وق��ال إن��ه لي��س م��ن المه��م
بالنسبة لتركيا إذا علق االتحاد األوروبي
محادث��ات انضمامه��ا إل��ى عضويته.ل��كأن
اردوغ��ان يق��ول لالوروبيي��ن :كنت��م رعايا
في امبراطوريتنا العثمانية وستعودون !
ليتنا نعرف نحن العرب ما نريد .نحدد
موقفن��ا م��ن المتغي��رات السياس��ية ف��ي
المنطقة كي ال نفقد االرض التي تهتز
تحت اقدامنا ومعها هويتنا!
رشاد ابو داود
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كتائب «داعش» اإلعالمية
ك��ن ح��ذراً يا س��يدي ..في الحروب ،قد تهزم نفس��ك بيدك قبل ي��د أعدائك ،وقد تتحول،
دون أن تشعر ،ألداة تدمير من يريد تدميرك ،وقد تصير بضغطة زر ال وعي فيها ،مجاهدا في
كتائ��ب «داع��ش» اإلعالمي��ة .اعتمد التنظيم اإلرهابي األخطر في العالم على إس��تراتيجية
إعالمية تقوم على االنتش��ار من خالل بث مش��اهد القتل والتمثيل المرعبة ،تلك المش��اهد
الت��ي يعم��د المتلق��ي إل��ى مش��اركتها بش��كل تلقائي تبيان��ا لما يرتكب��ه «داعش» م��ن جرائم
مخيف��ة ،وبش��كل غي��ر مباش��ر يم��ارس المتلقي الدعاي��ة للتنظيم دون أن يقصد ،بأعلى نس��ب
مشاهدة وتعليق عبر مواقع التواصل االجتماعي.
م��ا إن وق��ع تفجي��ر أحد الش��عانين اإلرهابي الخس��يس في كنيس��ة مارجرجس
بطنط��ا حت��ى امت�لأت صفح��ات مواق��ع التواص��ل بعش��رات الص��ور المؤلم��ة
ألهالين��ا م��ن الضحاي��ا ..أش�لاء ودم��اء وجثث��ا مترامي��ة ..نقلته��ا وس��ائل
اإلع�لام عل��ى م��دى الي��وم عب��ر ب��ث مباش��ر مس��تمر مدم��ر ،ال مراع��اة في��ه
لمئ��ات ف��ي بيوتهم من أهالي القتلى والجرح��ى ،ومن خلفهم آالف األقباط
المكلومي��ن في عيدهم ،ومن خلفهم ماليين المصريين الباكية قلوبهم دما..
عش��رات المش��اهد مألت شاش��ات الهواتف والتلفاز ..لو أراد «داعش» ش��راء س��اعات
عرض كهذه للترويج لبشاعاته ..ما كفته أمواله وال أموال من يموله.
تل��ك االس��تراتيجية التي اعتمدها «داعش» تقوم عل��ى عناصر التنظيم وأتباعه ،عملوا
على تطبيقها بمستويات أداء عالية حققت لها االنتشار عالميا ،غير أن المتفاعلين من غير
المنتمي��ن للتنظي��م ه��م األكثر مصداقي��ة في نقل إجرامه ،فما بالك بوس��ائل إعالم تدخل
كل بيت وتستقر في كل عقل وعيا جماعيا.
ثم كان أن وقع تفجير اإلسكندرية عقب وقت قليل من طنطا ،فإذا بمواقع التواصل تمتلئ
بأنباء عن تفجيرات شبيهة ،ال أصل لها بالواقع ،في أسوان والمنيا وغيرهما ،أنباء يتشاركها

الجمي��ع دون وع��ي ويتداولونه��ا دون مس��ؤولية ،تنقله��ا عنهم وإليهم مواق��ع إخبارية ال هم لها
س��وى جل��ب الق��راء ،ليق��ع البل��د بأس��ره أس��يرا مش��تتا مش��لول القوى ف��ي قبضة ه��ذه الكلمة
المرعب��ة «..أنب��اء ع��ن »..تل��ك الت��ي تنش��رها كالنار في الهش��يم دون أن تدري م��ا وراءها ،ال
يريد «داعش» مثل تأثيرها وسرعة انتشارها ،ليتمكن من أهداف لم يكن ليصل إليها ،ويضع
الدولة تحت هجوم افتراضي خادع يوقع في النفوس خوف المدافع الثقيلة ..بكلمة قاتلة ،ال
يهزمها سوى بعض التحري قبل ضغط زناد الـ«مشاركة».
اله��دف م��ن التفجي��ر اإلرهاب��ي ،ف��ي نظ��ر وكالء الح��رب باإلره��اب ،لي��س قت��ل البش��ر ،يود
المفجر ومن ورا ُءه أن يكسر شوكتك ،أن يزرع داخلك الخوف ،أن يحطم روحك ،أن يذبح
إحساس��ك باألمان ،أن يش��عرك بالقنوط ،أن يفجر غضبك ويأس��ك ،أن يلقى في نفس��ك
ب��ذور الفرق��ة ،فتصب��ح الفتنة خيارك الخ��اص الحر ،وتخرب بيتك بكامل ق��واك العقلية ،ما
أصابك أمر مما سبق إال كان نصرا له ،وما غلبت نفسك على أمر مما سبق إال كان نصرا
ل��ك .ذل��ك الغ��رض ل��م يك��ن ليكتمل ل��وال ماكينة إعالمي��ة ضخمة ،تخ��رج بآث��ار التفجير
عن حدوده ،تنش��ره على نطاق واس��ع بإلحاح ال هوادة فيه ،يتلقفها إعالمنا س��عيا وراء األعلى
قراءة واألكثر مشاهدة ،فيتحول كل من يشارك الخبر ،ومن ينشره ،دون أن يشعر ،لذراع
إعالمية للتنظيم.
هرول��ت برامجن��ا الحواري��ة الهث��ة خل��ف األحداث س��عيا وراء قس��متها في كعكة
المش��اهدات ،تتسابق الس��تضافة أهالي اإلرهابيين مرتكبي التفجيرين ،في مشهد
قلم��ا تج��د مثيل��ه ف��ي أي دول��ة أخ��رى ،ف�لا ت��دري م��ا الغرض م��ن لق��اءات كهذه..
وال تفه��م أي رس��الة إعالمي��ة س��امية تحمله��ا ..م��ا ل��م تك��ن م��ن أج��ل «داع��ش» ،ال من
أج��ل هزيمت��ه .م��ا وقعن��ا في��ه عب��ر تفجي��ري كنيس��تي مارجرج��س بطنط��ا والكاتدرائية
المرقس��ية باإلس��كندرية من أخطاء فادحة ،يس��تلزم من الجميع وقفة قبل فوات األوان ..فما
نفعله بأنفس��نا ،أخطر مما يفعله التنظيم اإلرهابي األكثر خس��ة بنا ..وما دامت المعركة
دائرة ،فالحذر في هذا المقام مسألة حياة أو موت ..والوعي إما سالح معك أو سالح عليك.
أحمد هواري

األطماع االستعمارية في احتالل الحديدة
نج��ران ل��م تك��ن مص��در المش��كلة ب��ل جي��زان ،إذ أدرك
األدارس��ة أن بن س��عود س��يبتلع بالدهم فنقضوا
الحل��ف بينه��م وبين��ه والتحق��وا باإلم��ام عام
 1933وكان��ت ق��وات بن��ي س��عود تح��اول
اس��تعادة الس��يطرة على نج��ران حينها ،فهرب
كثي��ر م��ن س��كان نج��ران إل��ى عس��ير وقام��ت
الح��رب اليمني��ة الس��عودية ع��ام  1934وكانت حربا
بي��ن األدارس��ة ف��ي جي��زان والحدي��دة التابع��ة لألم��ارة
االدريس��ية حينها مع بني س��عود ولم تشتبك قوات اإلمام
مع بن س��عود إال في نجران ،واس��تطاع بن س��عود ان يعيد
احت�لال نج��ران  .....وتم توقيع معاه��دة الطائف في1934
إلدراك اإلم��ام أن قوات��ه ل��ن تصم��د أم��ام ق��وات ب��ن س��عود
وق��وات س�لاطين قبائ��ل جن��وب اليم��ن وكالهم��ا كان
متعاه��داً مع اإلنجلي��ز وكانت قد وقعت إتفاقية الطائف

ه��ذا التحال��ف .ولكن��ه هو نفس��ه ارهاب��ي يح��ارب االرهابيين
ويري��د تأيي��د العالم ودعمه ل��ه .وبوتين يصم��م على محاربة
داعش ،وقد قرر دعم االسد في “محاربة االرهاب”.
لقد بدأ دونالد ترامب السير في نفس الطريق .في البداية
اعتق��د أنه ال يجب عزل االس��د واس��قاطه ألن��ه يحارب العدو
المش��ترك ،داع��ش .ويعتق��د محارب��ون كثي��رون يتقاتل��ون
فيما بينهم في س��وريا أن داعش اس��وأ من الجميع .ورغم
ذل��ك فم��ن الس��هل االنتص��ار علي��ه .ال توج��د حاجة
الى توحيد القوى مع االسد من اجل استكمال هذه
المهم��ة .ف��اذا كنت تقاتل الى جانب االس��د ،مثلما
تفعل روس��يا ،فانك س��تجد نفس��ك تقاتل الى جانب
ح��زب اهلل ال��ذي يت��درب ف��ي اي��ران ويحص��ل عل��ى التمويل
منه��ا .وبالت��وازي ،المليش��يات االيراني��ة تش��ارك ف��ي الح��رب
ضد داعش في الموصل في العراق.
موشيه آرنس

آن��ذاك وق��د نصت المعاهدة بي��ن اإلمام واإلنجليز حليف
الس��عودية عل��ى ض��رورة تجديده��ا كل عش��رين س��نة مع
بن��ي س��عود وكانت ه��ذه المعاه��دة هي ما ح��دد حدود ما
عرف بش��مال اليمن بين بن س��عود في ش��ماله واإلنجليز
وسالطين ما عرف باليمن الجنوبي في جنوبه وجاء
ف��ي المعاه��دة أن ُتضم جازان إلى الس��عودية عقب
وف��اة األمي��ر اإلدريس��ي وان ينس��حب الكي��ان
الس��عودي م��ن بع��ض مناط��ق الحدي��دة الت��ي
كانوا قد زحفوا إليها .
م��ا تش��هده محافظ��ة الحدي��دة الي��وم م��ن قصف
مس��تمر يق��اس عل��ى مس��توى الدقائ��ق والس��اعات له��و
إي��ذا ٌن بني��ة الكي��ان الس��عودي بالتحال��ف م��ع الكي��ان
اإلسرائيلي باحتاللها...وما توافد البوارج األمريكية وتارة
المس��تأجرات اإلماراتي��ة إال خي��ر دلي��ل عل��ى اس��تعدادات

خطيرة والسيما بعد زيارة المدعو محمد بن سلمان ألخذ
الترتيب��ات م��ن ترامب أمريكا ليجعلنا كلنا أمام مخطط
صري��ح أمريك��ي صهيون��ي س��عودي ف��ي احت�لال محافظ��ة
الحديدة..
م��ا أش��به األم��س بالي��وم فكيان آل س��عود الغاص��ب الذي
احت��ل األراض��ي اليمنية جيزان ونجران وعس��ير ومحاولته
احت�لال الحدي��دة ه��و نفس��ه الي��وم ال��ذي يح��اول احتالل
الحدي��دة وحضرم��وت وم��أرب والج��وف ....وم��ا أش��به
تحالف��ه م��ع بريطاني��ا باألم��س بتحالف��ه م��ع اس��رائيل
وأمري��كا الي��وم ...وما أش��به خونة الي��وم ومرتزقة العدوان(
بأدارس��ة) األمس وبين ذلك وذلك وحده الش��عب اليمني
من يتصدر موقف الوطنية واإلباء والشموخ حين يخوض
معرك��ة الدف��اع عن أراضيه مع أبش��ع ع��دوان عبر التاريخ
ال��ذي يق��وده أش��رار ه��ذا العال��م وأرب��اب الس��يطرة وبس��ط
النفوذ من يتجلون بكل زمان ومكان تحت مسميات وذرائع
واهية .
أحالم عبد الكافي

