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من الصحافة

افتتاحية اليوم

ترامب وإسرائيل يسارعان الزمن لتثبيت األرض

الزمن الجديد منذ  25أيار
للوهلة األولى كانت تبدو معادلة س ّيد المقاومة في أيار العام
 2000ع��ن زم��ن الهزائم ال��ذي و ّلى وزمن االنتص��ارات الذي بدأ
تعميماً لنصر جزئي على معادلة ش��املة معقدة لم تتس� َ�ن
فرص��ة اختباره��ا ب��كل م��ا فيه��ا من موازي��ن ق��وى وقدرات
حروب.
جاءت حرب افغانس��تان وح��رب العراق في بعضها محاولة
جواب على معادلة زمن االنتصارات لتقول لقد تس ّرعت المقاومة
بمعادلته��ا وب��د ً
ال من نفيها للمعادلة تأكد زمن االنتصارات ونهاية
زمن الهزائم.
جاءت حرب تموز .وقالت كونداليس��ا رايس إن الش��رق األوس��ط الجديد
يول��د م��ن رح��م الح��رب الت��ي أري��د له��ا ع��ام  2006أن تكس��ر م��ع معادل��ة زمن

االنتصارات عظام المقاومين وبيوتهم وكل ش��يء في بلدهم ليكونوا المثل
والعب��رة لم��ن يفكر بش��ق عصا الطاع��ة على الذين هزموا في أي��ار عام ،2000
فتكسرت النصال على النصال وخرجت المقاومة منتصرة.
ّ
وس ّميت عواصفها الخمسينية الحارقة بالربيع
جاءت الحروب الذكية ُ
العرب��ي وانتش��رت الفوض��ى ومعه��ا رائح��ة الم��وت والخ��راب والكولي��را،
وتن ّقل��ت ف��ي كل م��كان والعي��ن على س��ورية قلع��ة المقاومة وس��ند
ظهرها لتسقط القلعة وتكسر الظهر .وها هي الحرب تشارف على
النهاي��ات ومعادل��ة زمن االنتصارات ّ
تطل من وراء قاس��يون بصالبة
أش��د وعزم أقوى .ما قاله نصراهلل في  25أيار إن الذين هزموا في هذا
الي��وم ه��م كل الذي��ن جاؤوا للح��رب بعده وإن َمن انتص��ر يومها هم كل
الذين ينتصرون اليوم .و ّلى زمن الهزائم وجاء زمن االنتصارات.

الجميع يتجرع ويالت اإلرهاب
حت��ى كتاب��ة ه��ذه الس��طور غاب��ت التعريفات
المحددة عن اإلرهاب ،والمعروف أن كل تعريف
تن��اول ظاهرة اإلرهاب من باب االجتهاد.كما أن
المؤتم��رات الدولي��ة والمنتديات فش��لت في
الوصول لتعريف يتم االتفاق عليه.
اإلره��اب ال يختلف عليه اثنان
بأن��ه عم��ل إجرام��ي تق��وم ب��ه
جماعات إرهابية بهدف سياس��ي
بالدرج��ة األول��ى ،وهن��اك ف��رق
كبي��ر بي��ن العم��ل اإلجرام��ي الجنائي
واإلجرام��ي اإلرهاب��ي ،واألخي��ر يتعل��ق
بمصالح سياس��ية ف��ي المقام األول على عكس
الجنائ��ي ،كما أن هناك م��ن يمنع وضع تعريف
مح��دد لإلرهاب ألن ذلك قد يطاله وبالتالي لم

يظهر تعريف محدد لإلرهاب.
ولم يسلم من اإلرهاب كبار الدول المتقدمة
رغ��م أنه��م صانع��وه ،واكت��ووا بن��اره ..إن ع��دم
التوص��ل ال��ى صيغ��ة مح��ددة لإلره��اب يعن��ي أن
هن��اك م��ن يص��ر عل��ى ذل��ك ..ب��ل يش��ارك ف��ي
تأجيج هذا األمر حتى ال يتم التوصل الى نتائج
وحلول لهذا اإلرهاب األسود الذي بات خطراً
فادحاً يهدد اإلنسانية جمعاء.
كم��ا أن غي��اب تعري��ف اإلره��اب،
يرج��ع إل��ى ع��دم رغب��ة البع��ض ف��ي
تبن��ي تعري��ف اإلره��اب ،كم��ا أن
اإلره��اب ب��ات يمتل��ك جيوش �اً ودو ً
ال
تستهدف دو ً
ال أخرى.
وف��ي غي��اب المعايي��ر والمفاهي��م الواضح��ة

ف��إن دو ً
ال س��خرته حس��ب ميوله��ا واتجاهاته��ا
السياس��ية وتتفاع��ل م��ع األم��ر بازدواجي��ة وم��ن
هن��ا غاب تعري��ف اإلرهاب ،وال يمكن أن نصل الى
تعري��ف مح��دد أم��ام ه��ذا األم��ر طالم��ا أن هناك
ازدواجية.
وك��م من تحذي��رات كثي��رة تجاهله��ا الغرب
وأمري��كا من خط��ر التوحش لجماع��ات اإلرهاب.
وكان��ت النتيج��ة ه��ذه الحال��ة الت��ى نراه��ا م��ن
حولنا حتى وصلنا إلى أس��وأ وأخطر فترة زمنية،
فالجميع يتجرع ويالت اإلرهاب سواء من صنعوه
أو م��ن تجاهل��وا التحذي��رات الت��ي تطلقه��ا مصر
واألم��ة العربي��ة .وم��ن هن��ا غ��اب تعري��ف ومفهوم
اإلرهاب.
وجدي زين الدين

عنوان��ه «اإلس�لاموفوبيا األميركي��ة» كتب��ه أس��تاذ القان��ون خال��د بيضون
الذي يقول إن اإلسالم في الواليات المتحدة متهم بأنه دين عنف وتلصق به
ته��م اإلره��اب .أقول اليوم إن اإلس�لام دين س�لام ،وأتحدى أنصار إس��رائيل أن
يواجهوني في محكمة في لندن حيث أقيم.
 األخب��ار ع��ن اتص��االت دونال��د ترام��ب االب��ن بعم�لاء روس مــ��ستمرة،وبعضه��ا أغ��رب م��ن بع��ض .ايميالت��ه مضلل��ة ،وه��و اجتـــ��مع م��ع محامي��ة
روس��ية اســـ��مها ناتالي��ا فيسيلنيتس��كايا وطل��ب مـــ��علومات ض��د المرش��حة
الديموقراطي��ة هي�لاري كلينت��ون ،وكان يري��د معلومات ض��د كلينتون أو
تدينه��ا .هن��اك معلوم��ات عن رجل اس��مه روب غولدســ��تون يعمل لموســ��يقي
روســ��ي خـــ�لاصتها أن ترام��ب االب��ن تلق��ى معلوم��ات ق��ال «إن��ه يحبه��ا» ،وإن
وصفوا بأنهم على عالقة بحكومة بالدهم.
االبن قابل بعض الروس الذين ِ
 الرئيس ترامب قال في تغريدة األسبوع الماضي «شيء سيئ حقاً»تعليق �اً عل��ى أخب��ار أن «إف ب��ي آي» اس��تعملت مخب��راً للتجس��س
عل��ى حمل��ة دونال��د ترام��ب س��نة  .2016ته��م ترامب ال مب��رر لها
ألن مكت��ب التحقي��ق الفيديرال��ي اس��تعمل «مص��ادر» لجم��ع
معلوم��ات ع��ن احتم��ال عالق��ة م��ع تدخ��ل روس��يا ف��ي انتخابات
الرئاس��ة - .المحق��ق الخ��اص ف��ي التدخ��ل ف��ي انتخابات الرئاس��ة
روب��رت مول��ر ق��د ينه��ي تحقيق��ه ف��ي التدخ��ل الروس��ي ف��ي أول أيل��ول
(س��بتمبر) .ه��ذا الخبر م��ن محامي الرئيس رودي جوليان��ي ،ما يعني أنه قد
يكون كاذباً فننتظر لنرى الحقيقة.
جهاد الخازن

ترامب أمام امليديا األميركية
مص��ادر تعليقات��ي ف��ي هذه الزاوية تش��مل دور بحث عل��ى جانبي المحيط
األطلس��ي ،والميدي��ا العالمي��ة وبينها ميديا إس��رائيل ،ومراكز سياس��ية في
بع��ض البل��دان ح��ول العال��م .قل��ت مثل ه��ذا الكالم في الس��ابق وأرج��ح أنني
أضفت أن أكثر من نصف ما أتلقى هذه األيام هو عن الرئيس دونالد ترامب
وإدارته.
ه��ي إدارة أوض��ح م��ا فيه��ا أنه��ا تتق��دم كل إدارة س��ابقة ف��ي ع��دد
طردوا أو اس��تقالوا في س��نة واح��دة من دخول
الموظفي��ن الذي��ن ِ
ترامب البيت األبيض ،وعدد الذين عينوا خلفاً لهم.
وزي��ر الخارجي��ة الس��ابق ريك��س تيلرس��ون ق��ال إن
الديموقراطي��ة األميركية تهددها «أزمة نزاهة» .وزاد أنه إذا
ح��اول ق��ادة البالد كتم الحقيقة وإذا قبل المواطنون «الحقائق
البديلة» فهم يسيرون في طريق التخلي عن حريتهم.
كثرة المادة تجعلني أختار وعندي اليوم التالي.
 محامية اس��مها هوما ياس��ين كتبت مقا ًال عنوانه «الواليات المتحدة
ال ت��زال تقس��و عل��ى المس��لمين بغ��ض النظ��ر ع��ن مصي��ر حظ��ر الس��فر»،
والمقصود حظر سفر مواطنين من دول مسلمة الى الواليات المتحدة .هي
تتح��دث كي��ف اعتق��ل زوجها الطبيب طارق بتهمة كاذب��ة تتعلق بصداقته
م��ع رج��ل مته��م بعالقة مع منظمة إرهابية .المقال تحدث عن كتاب جديد

كيف يفكر العدو؟

ساعة اختبار اردان

هآر

م��ن ناحي��ة رس��مية ال يفت��رض أن تثور اي مش��كلة .فاج��راء تعيين
المفت��ش الع��ام مرت��ب ف��ي أم��ر الش��رطة :وزي��ر االم��ن الداخل��ي
يقت��رح مرش��حا للحكوم��ة ،والحكومة تقر التعيين .والس��بيل
الى منع تضارب المصالح ،حيث يشارك مشبوهون باعمال
جنائي��ة في تعيين المفتش الع��ام هو االمر لرئيس الوزراء،
بنيامي��ن نتنياه��و ،وللوزيري��ن حايي��م كات��س وآري��ه درع��ي،
الذي��ن تج��ري تحقيق��ات في قضاياه��م ،االمتناع عن المش��اركة
ف��ي النق��اش والتصوي��ت عل��ى المفت��ش العام الق��ادم .غي��ر أن الواقع
االس��رائيلي يفي��د ب��ان رئيس الوزراء متدخل عميقا ف��ي اختبار المفتش
العام .من خالل المشاورات التي يجريها معه وزير االمن الداخلي ،واحيانا
من خالل نزع صالحية اختيار المفتش العام من يد الوزير.

تس

هذا هو س��بب توجه المستش��ار القانوني للحكومة .فكل االطراف واعون
لذلك في أن التعليمات الرسمية – لمنع تدخل رئيس الوزراء في االجراء
– يمكن تجاوزه بس��هولة .غير ان المستش��ار القانوني ملزم بالعمل انطالقا
من االفتراض بان يعمل منتخبو الجمهور كأمناء الجمهور .فهل سينجح
اردان في أن يطور عمودا فقريا ،فيتغلب على الضغوط السياسية – العلنية
والخفية – واال يغريه االمل في ان يحظى على ترفيع سياسي كإثابة على
حفظ مصالح رئيس الوزراء؟ هذه ساعة اختبار الردان ،حين يكون عليه
أن يقرر لمن يعطي والءه .للجمهور أم لنتنياهو.
ان صالحي��ات اختي��ار المفت��ش الع��ام ه��ي ف��ي ي��د الحكوم��ة،
وال توج��د اي هيئ��ة اخ��رى يس��مح نق��ل ه��ذه الصالحي��ات له��ا.
ورغ��م الع��ادة الت��ي تبناه��ا ال��وزراء ف��ي أن يطيعوا بش��كل تلقائي
الصوت الذي يصدر عن مكتب رئيس الوزراء (او عن منزله) ،عليهم
ان يوضح��وا لنتنياهو ،لدرعي وكاتس بش��كل قاط��ع :اجراء نقل قيادة
الشرطة الى المفتش العام القادم يجب أن يتم دون مشاركتكم.

عين على الصحافة االجنبية

مسار ترامب املدمر بالغائه القمة مع زعيم كوريا الشمالية
االس��تخباراتيين ه��م م��ن اداروا العم��ل الدبلوماس��ي لترتي��ب القم��ة بي��ن واش��نطن
وبيونيان��غ .كم��ا لف��ت ال��ى ان “ ”Moonق��د زار واش��نطن قب��ل ايام قليل��ة فقط من
اجل حث االدارة االميركية على العمل الدبلوماسي في ملف كوريا الشمالية.
وق��ال الكات��ب ان كوري��ا الجنوبي��ة بات��ت امام عدد من االس��ئلة اآلن ،م��ن بينها :
ه��ل ان توطي��د العالق��ات بينها وجارتها الش��مالية التي توجت بقم��ة بتاريخ الثامن
والعش��رين م��ن نيس��ان/ابريل الماض��ي سيس��تمر ،وه��ل سيس��ير الرئي��س الك��وري
الجنوبي على درب ترامب وان كان ثمن ذلك ارتفاع حدة التوتر بشبه الجزيرة
الكورية؟ .
واعتبر الكاتب انه (من شبه المؤكد ان يسعى “ ”Kimالى االستفادة
من توتر جديد بين سيؤول وواشنطن) ،مضيفا ان اي مناورات عسكرية
مش��تركة بين الواليات المتحدة وكوريا الش��مالية س��تصبح مس��ألة
حساسة جداً نتيجة رسالة ترامب.
وخت��م الكات��ب قائ�لا :ف��ي الوق��ت ال��ذي يعتق��د ترام��ب ان اس��تخدام ورق��ة
االس��تثمار األميرك��ي في كوريا الش��مالية ق��د تعيد “ ”Kimال��ى الطاولة ،يراهن
الزعيم الكوري الشمالي على الصين لتلعب هذا الدور في بالده.
ديفيد ايغناتوس

طن

واشن

كتب “ ”David Ignatiusمقالة نش��رتها صحيفة (واش��نطن بوس��ت) ،قال فيها
ان ترام��ب اخت��ار مس��اراً محفوف �اً بالمخاط��ر جراء الرس��الة التي وجهه��ا إلى كيم
جونغ اون ،والتي اعلن فيها إلغاء القمة المرتقبة بين الجانبين.
وأشار الكاتب إلى ان رسالة ترامب قد تؤدي إلى مواجهة جديدة ستضر
بالعالق��ات االميركية مع كل م��ن كوريا الجنوبية والصين ،اضافة
الى استئناف ما أسماه (سياسة حافة الهاوية مع بيونغيانغ).
الكاتب تابع ان توقيت الرسالة سمح لترامب بان يأخذ تنازالت
م��ن كي��م جون��غ اون ،دون ان يق��دم ش��يئا في المقابل ،مش��يراً إلى
ان كوريا الش��مالية اعلنت قبل س��اعات من قرار ترامب ،تدمير بعض
مواقعها للتجارب النووية ،الفتا إلى ان كيم جونغ اون قام قبل اسبوعين
باالفراج عن ثالث (رهائن) اميركيين.
واض��اف الكات��ب ان قي��ام ترام��ب علنا بإلغاء القمة يعن��ي ان كيم جونغ اون قد
(خس��ر م��اء وجه��ه) ،وان ذل��ك كان عم�لا متعم��دا م��ن ترامب .واش��ار إل��ى ان هذا
العم��ل يحم��ل مع��ه اثمانا ،وق��ال ان من بين المخاطر ان يع��ود كيم جونغ اون الى
التج��ارب النووي��ة .واوض��ح ان رد فع��ل كوريا الجنوبية على رس��الة ترامب هو ايضاً
من المخاطر ،مذكراً بان الرئيس الكوري الجنوبي “ ”Moon Jae-inومستش��اريه
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ب��دا واضح��ا م��ن الش��روط االثن��ي عش��ر الت��ي أعلنه��ا
وزي��ر الخارجي��ة األمريك��ي ،بومبي��و ،ب��ان الديبلوماس��ية
االمريكي��ة تس��ابق الزم��ن ،وتقف��ز ف��وق الوق��ت ،لتحقي��ق
مآربه��ا بس��رعة ش��ديدة .فط��رح اقص��ى الش��روط ،من��ذ
الوهل��ة األول��ى ،خط��وة غي��ر دقيق��ة إذا كان الخص��م
اس��مه إي��ران .فم��اذا لو رفضت إي��ران هذه الش��روط ،وهي
ق��د رفضته��ا فع�لا بصري��ح العب��ارة ،وثب��ات الموق��ف م��ن
اإلصالحيي��ن والمحافظي��ن عل��ى ح��د الس��واء ،ه��ل
س��يتنازل األمري��كان ،ويخفضون من ش��روطهم؟
ام سيشنون ضربات عسكرية على إيران؟
أمري��كا س��وف ل��ن تش��ن حرب��ا عس��كرية
عل��ى إيران ،كل ما س��تفعله هو اخضاعها
للمزي��د م��ن العقوب��ات االقتصادي��ة .فأمريكا
ترام��ب تفك��ر بعق��ل التاجر ،الذي ال يخس��ر ابدا،
فقد طالب بثمن رصاصاته التي انفجرت في الجسد
العربي من دول الخليج (الفارسي) ،وطالب بثمن حماية
دول الكرتون ،وطالب بثمن كل صاروخ قد يوجه الى أي
دولة عربية محتملة ،واما إيران ،فلن يقدر اال على ضرب
بعض قواعدها في ارض سورية .فهي ترد الصاع صاعين.
وم��ن الواضح ج��دا بان امريكا تق��ود صراعا بالوكالة
م��ن اج��ل طرفي��ن ،الس��عودية وإس��رائيل .وه��ي مس��تعدة
لتوريط الس��عودية في حرب ،مزمنة ،تزيد فيها من نفوذ
الصهاين��ة ،بإضع��اف كب��رى دول الش��رق األوس��ط ،ول��ن
تج��ازف بص��راع بي��ن إي��ران وإس��رائيل ،فالخاس��ر االكبر
س��تكون الدولة العبرية ،المحاصرة إيرانيا ش��ماال وشرقا

وجنوب��ا .تس��رع ترام��ب والصهاين��ة ف��ي تحقي��ق إنجازات
عل��ى األرض ف��اق كل التص��ورات .فالجماع��ة ،زي��ادة
عل��ى رغبته��م في افت��كاك القدس وكل الضف��ة الغربية،
يحض��رون ال��ى اع�لان الج��والن ارض��ا صهيوني��ة ،وق��د
عب��ر ع��ن ذلك وزي��ر االس��تخبارات الصهيوني ،يس��رائيل
كات��س ،ال��ى رويت��رز ،ب��ان الوالي��ات المتح��دة س��تعترف
بالجوالن خالل أشهر.
ليس هناك من تفس��ير لهذا التسرع المحموم لترامب
والصهاين��ة س��وى الم��أزق ال��ذي يعيش��ه ترام��ب ام��ام
المحق��ق الخ��اص مول��ر ،والذي اغتنمت إس��رائيل كل
تفاصيل��ه لتحقيق أهدافها .وبداية س��بتمبر القادم،
موع��د انته��اء التحقي��ق ال��ذي يجري��ه مول��ر،
س��يكون نهاي��ة الكاب��وس الترامب��ي .فاغل��ب
م��ا توص��ل الي��ه مول��ر وكش��فه االع�لام
األمريك��ي ،يؤك��د بم��ا ال يدع��وا للش��ك
ب��ان ترام��ب متورط في العدي��د من القضايا،
منه��ا خيانة القان��ون األمريكي اب��ان االنتخابات
الرئاسية ،التي مكنته من البيت األبيض.
وبالرغ��م من ان البعض يؤكد بانه ليس بإمكان مولر
توجي��ه أي اته��ام ال��ى الرئي��س ترام��ب ،اال ان الفضيح��ة
س��تكون (بجالج��ل) ،وم��ن المرج��ح ان يف��رض الش��عب
االمريكي على ترامب االستقالة.
وف��ي انتظار س��بتمبر ليس على الفلس��طينيين وإيران
سوى مزيد من طول النفس .ولن يبقى شيء على حال.
د .محجوب احمد قاهري

التحالفات والتوجهات واإلصالحات
ال نأت��ي بجدي��د إذا ما قلن��ا إن االنتخاب��ات البرلمانية
العراقي��ة ه��ذه المرة تبوأت مركز الصدارة بين مثيالتها
ف��ي كل ارج��اء المعم��ورة م��ن حي��ث التش��كيك ف��ي
نزاهته��ا والطع��ن ف��ي س�لامة اجراءاته��ا ونس��ب التزوي��ر
الت��ي حصل��ت فيها ولكن األمر لم يقتصر عند هذا الحد
انم��ا تج��اوز ذل��ك ليجعل م��ن انتخابات ه��ذه الدورة هي
األكث��ر اختراق��ا وتدخ�لا م��ن اط��راف اقليمي��ة ودولي��ة
حت��ى ب��ات البع��ض من تل��ك الجه��ات يتباه��ى ويتفاخر
بتدخل��ه وتأثي��ره ف��ي م��ا افرزت��ه م��ن نتائج وهو م��ا رأيناه
وس��معناه م��ن اكث��ر م��ن مس��ؤول س��عودي كالس��بهان
ومحم��د ب��ن س��لمان وحت��ى ع��ادل الجبير  .ه��ذا ناهيك
ع��ن الضغ��ط األمريك��ي الواض��ح للعيان وتدخل الس��فير
األمريكي المباش��ر في العملية األنتخابية في صباح يوم
األقتراع وعند غلق الصناديق فضال عن تداعيات الصراع
األمريكي السعودي اإلسرائيلي من جهة وإيران من جهة
اخرى على مجمل الوضع السياسي في العراق .نعم لقد
كان واضحا أثر التدخل الخارجي في اإلنتخابات
العراقي��ة ف��ي كل ال��دورات ول��م يس��تطع احد
إن��كاره ب��ل كان البعض يخ��رج في اإلعالم
متبجح��ا إن��ه مدع��وم م��ن ه��ذه الجه��ة أو
تل��ك وكان للخطاب المتطرف والصراع
الطائف��ي دور ف��ي فت��ح األب��واب أم��ام ه��ذه
التدخ�لات الخارجية التي اتخذت أوجها متعددة
سواء بوساطة البث اإلعالمي عبر القنوات المؤدلجة
أم الدع��م المال��ي ب��ل وحت��ى ف��رض ش��خصيات سياس��ية
بعينه��ا أوكل��ت أمره��ا ال��ى تل��ك الجه��ات الخارجي��ة
لغ��رض تنفي��ذ سياس��تها في البل��د .حت��ى ان األمر وصل
اش��ده وح��ده الص��ارخ حينم��ا وص��ل األم��ر للص��راع عل��ى
كرس��ي رئاس��ة ال��وزراء حي��ث نش��هد بع��د كل انتخابات
عق��د الجلس��ات واالجتماع��ات والصراع��ات ف��ي الغ��رف
المغلق��ة وموائ��د اللي��ل والنه��ار مؤط��رة بزي��ارات ال��دول
االقليمي��ة وتدخ��ل س��فراء بع��ض الدول لعق��د الصفقات
والمس��اومات الت��ي ع��ادة ما تدخل البالد ف��ي أزمة مقلقة

ح��ادة لتنجل��ي الغب��رة كما حص��ل هذه الم��رة عن نتائج
انتخابي��ة معظمه��ا خ�لاف أرادة الناخ��ب العراق��ي  .م��ن
هن��ا يمك��ن لنا وبإختصار ان نقف على اس��باب ومس��ببات
ع��دم اس��تطاعة صان��ع الق��رار العراق��ي وع��دم تمكن��ه من
أن يصل��ح الوض��ع السياس��ي للعملي��ة السياس��ية ومن ثم
إص�لاح الوض��ع العام للدولة العراقية م��ا لم يتم الخروج
م��ن س��يطرة وهيمن��ة الدائ��رة االقليمي��ة بمش��روع وطن��ي
حقيق��ي يأخ��ذ مصلح��ة الع��راق الداخلي��ة اوال وم��ن ث��م
اإلقليمي��ة والدولية بنظ��ر االعتبار وليس النقيض كما
ه��و حاص��ل حاليا خصوصا خالل أربع الس��نين الماضية
ف��ي أن يأخ��ذ مصلح��ة ال��دول اإلقليمي��ة ف��ي الع��راق
وتحقي��ق مصالحه��ا واهدافه��ا عل��ى حس��اب الع��راق فإذا
أدرك صان��ع الق��رار العراقي والقوى السياس��ية هذا األمر
وعملوا على مش��روع وطني وفق رؤية بناء الدولة واإلدارة
الحكيم��ة لألزم��ات والحكم المتوازن القائم على مش��روع
األغلبي��ة السياس��ية الحاكم��ة وفق المصلح��ة الوطنية
الحقيقية الذي ينسجم مع دولة المواطنة والمهنية في
اتخ��اذ الق��رارات وسياس��ة ادارة مؤسس��ات الدول��ة اعتمادا
عل��ى مفه��وم بن��اء الدول��ة بش��كل حض��اري وإنس��اني
ووطن��ي ف��وق كل المي��ول واالعتب��ارات الحزبي��ة
والطائفية بعيدا عن س��رطان المحاصصة وبما
يتناسب مع مصلحة العراق حينها يمكن أن
يك��ون اإلصالح في العراق إصالحا حقيقيا
نابع��ا م��ن رؤى وإجم��اع وطن��ي داخل��ي ومن
الممك��ن أن يح��رك العملي��ة السياس��ية ويدف��ع
بها باالتجاه الصحيح .إن ذلك يعتمد اوال واخيرا
عل��ى ق��درة صانع الق��رار العراقي على بل��ورة اإلصالحات
وفق الرؤى الوطنية والمصلحة اإلقليمية للبلد متجاوزا
وضارب��ا ع��رض الحائ��ط اإلرادة اإلقليمي��ة الس��يئة الت��ي
تري��د بالع��راق الش��ر فض�لا ع��ن المحاصص��ة الطائفي��ة
والحزبي��ة والفئوي��ة وم��ا فعلت��ه م��ن دم��ار وخراب وفس��اد
اكل األخضر بسعر اليابس .
منهل عبد األمير المرشدي

معركة التحرير لم تبدأ بعد

ست
بو

م��ا ينبغ��ي ان يدرك��ه الجمي��ع الش��عب اليمن��ي ودول
الع��دوان ه��و أننا اليوم نخوض معركة الدفاع عن أنفس��نا
وع��ن وطنن��ا وع��ن وجودن��ا من زم��رة الش��ر الطاغوتية التي
تريد ان تحتل اليمن وتسيطر عليه وتنهب ثرواته وتستعبد
أهل��ه له��ذا مهما طال أمد المعرك��ة ومهما تقدم العدوان
في بعض المناطق فهذا ال يعني أن الش��عب اليمني أصبح
ضعيف �اً وان��ه خس��ر المعرك��ة أب��دا فالمعرك��ة ال
تزال مستمرة وال نزال اليوم في معركة الدفاع
ولم تبدأ معركة التحرير بعد..
وعل��ى دول الع��دوان أن ال تفرح كثيراً إذا
س��يطرت عل��ى بع��ض المناط��ق اليمني��ة مثل
المحافظ��ات الجنوبي��ة وغيرها فالش��عب اليمني
اليوم يخوض معركة كبيرة جداً كانت تهدف إلى
احت�لال وطن��ه بش��كل كامل في بضع ش��هور وأيام إال أن
ذل��ك ل��م يحصل نتيجة صم��ود ش��عبنا وتضحياته وجهاد
أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية ..
ف��ي س��وريا س��ت س��نوات ح��رب تمكن��ت فيه��ا داع��ش
والجماع��ات اإلرهابي��ة من الس��يطرة على اغل��ب المدن لم
يستس��لم الس��وريون ول��م ييأس��وا ب��ل تحرك��وا وانطلق��وا
ويوم �اً بع��د يوم وه��م يعلنون عن تحرير ع��دد من المناطق
والق��رى ب��ل وص��ل به��م الح��ال إل��ى تحري��ر اكب��ر الم��دن
الس��ورية حلب كذلك بالنس��بة للعراقيين الذين كانت
داع��ش ق��د س��يطرت عل��ى ع��دد م��ن الم��دن وحي��ن جمع��وا
أمره��م وق��رروا تحري��ر بالده��م كل ي��وم نس��مع خب��راً ع��ن
تحرير منطقة ومدينة وقرية ومطار وميناء وهكذا ..
وكم��ا ه��و معروف عب��ر التاريخ العالمي واإلس�لامي أن
أي مس��تعمر واي محت��ل لوط��ن غي��ر وطنه ال ي��دوم طوي ً
ال
م��ا دام��ت هن��اك إرادة ش��عبية ووطني��ة للتحري��ر ودح��ر
وط��رد المس��تعمر وللس��عودية واإلم��ارات وأمري��كا عب��رة
ف��ي المس��تعمر العثمان��ي والبريطان��ي .الدولتي��ن اللتي��ن

كانت��ا أق��وى إمبراطوري��ات ف��ي عصرهما واحتلت��ا الكثير
من البلدان لكنهما في األخير انكمش��تا وهزمتا واندحرتا
بفض��ل ث��ورات الش��عوب وصحوته��ا وتحركه��ا الجه��ادي
والتحرري ..
وم��ا دام الش��عب اليمني به��ذه الروحي��ة الجهادية وعلى
ه��ذه الوتي��رة العالي��ة من الصم��ود ولدي��ه اإلرادة والعزيمة
ف��ي مواصل��ة خ��وض غم��ار المعرك��ة م��ع الع��دو ف��ي إطار
الدف��اع ع��ن كيان��ه ووج��وده وم��ا تبق��ى م��ن أراضي��ه فه��و
كذلك قادر وسيعمل على تحرير كل شبر من أرضه
مهما طال الزمان فنحن أصحاب األرض وس��كانها
األصلي��ون وأصحاب القضي��ة المحقة والعادلة
وق��د أصب��ح الجه��اد عم�لا م��ن أعمالن��ا
اليومي��ة والدائم��ة بعزيم��ة وثب��ات وصم��ود
أس��طوري يجع��ل الع��دو يص��اب باإلحب��اط
والهزيمة النفسية والمعنوية ..
وم��ع اس��تمرار المعرك��ة الدفاعي��ة والت��ي أثبتت
جدواه��ا وجدارته��ا وألحق��ت بالمعتدي��ن اش��د النكب��ات
والخس��ائر ف��ي الع��دة والعتاد في صفوف الع��دو على مدى
أكثر من  3أعوام هذا يعتبر شيئا إيجابياً يؤهل مجتمعنا
لهزيم��ة الع��دوان واالنتقال إلى مرحل��ة التحرير والتي لن
تك��ون اش��د خط��ورة م��ن معرك��ة الدف��اع ب��ل س��تكون قوية
وسهلة على شعبنا وشديدة وقاصمة على المستعمر كما
ه��و مع��روف ع��ن معرك��ة التحري��ر ف��ي كل زم��ان وم��كان
فهن��اك الكثي��ر م��ن مقوم��ات الق��وة واالنتص��ار م��ع ش��عبنا
أهمه��ا معي��ة اهلل وأحقي��ة القضية وملكي��ة األرض والكيان
اليمن��ي األصي��ل المتمث��ل بالمجتم��ع واإلرادة الصلب��ة
والروح الجهادية والثورية وبكل هذه المقومات سنستطيع
ب��إذن اهلل أن نح��رر كل ش��بر دنس��ته أق��دام المس��تعمرين
واأليام القادمة ستثبت ذلك.
زيد البعوه

