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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

كيف يحاول ماكرون مع روسيا إنقاذ االتفاق النووي؟

يأم��ل الرئي��س الفرنس��ي أن يظه��ر بص��ورة
قدرت��ه على اجتراح المعج��زات في حل األزمات
المس��تعصية ،م��ن دون أن يمتلك حلول فعلية
صعبة .في سعيه إلنقاذ الملف النووي يستخدم
أس��لوب «كات��ا» المع��روف ف��ي لعب��ة الجي��دو
ويعتم��د عل��ى سلس��لة متابع��ات وتح��ركات
وهمي��ة كم��ا ظه��ر ف��ي زيارت��ه ومحادثات��ه م��ع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
أظه��ر ماك��رون خ�لال زيارت��ه للرئي��س
الروس��ي ف��ي آخ��ر لق��اء ودي احتضنت��ه مدين��ة
س��انت بطرس��برغ محاول��ة الوص��ول إل��ى ح��ل
وس��ط للحف��اظ عل��ى م��اء وج��ه أوروب��ا وإلنق��اذ
مصالحه��ا م��ع إي��ران دون التفري��ط بش��راكة
أوروبا مع الواليات المتحدة األميركية.
فه��ل يتوف��ر ألوروب��ا هام��ش من��اورة يخوله��ا
اللع��ب ف��ي الوقت الضائ��ع قبل إنط�لاق صافرة
انته��اء جول��ة المواجهة التي تب��دو األخيرة في
صراع المصالح المتضاربة بين مختلف القوى
الكبرى حول الشأن اإليراني؟
تاب��ع الرئي��س الفرنس��ي م��ع بوتي��ن هجوم��ه

الدبلوماس��ي ض��د رغب��ات إجه��اض االتف��اق
الن��ووي م��ن قب��ل أمي��ركا ،تح��دوه رغب��ة قوي��ة
لتحقي��ق تق��ارب بين روس��يا وأوروب��ا حيث صرح
قائ ً
ال« :أريد أن أربط روسيا بأوروبا».
و َلم يتوقف عند ذلك بل استشهد بمقوالت
تاريخي��ة لمفكري��ن روس مث��ل دوستويفس��كي
وتولس��توي وسولجنتس��ين ،على أمل «اس��تعادة
الثقة» وطي صفحة «سوء الفهم».
تف��اؤل روس��ي َح � ِذر قاب��ل حماس��ة ماك��رون
خاص��ة م��ن ط��رف النخب��ة كما ذك��ر «أندري
ش��ارونوف» أح��د الش��خصيات النخبوي��ة
الروس��ية ،مضيف �اً« :نش��عر بص��دق الرئي��س
الفرنس��ي ماك��رون ف��ي توجهاته نح��و التقارب
م��ع روس��يا ،لك��ن خطاب��ه الطوي��ل ،كان ذو
مرجعية أدبية مصطنعة إلى حد ما ،بينما ظل
فارغ �اً م��ن مقترح��ات فعلية وكأن��ه يريد خلق
فرق كبير بين واشنطن وموسكو ،دون أن يكون
مخيراً .»...
بعي��داً ع��ن مطالب��ة بع��ض ال��دول بمقاطع��ة
كأس العال��م الت��ي س��تبدأ بعد أيام في روس��يا،

قط��ع ماك��رون وعداً بحضور نص��ف نهائياتها،
ب��ل واألده��ى م��ن ذل��ك ،أن طل��ب التق��ارب م��ن
ط��رف الرئي��س الفرنس��ي كان ملموس �اً بنب��رة
خطابه أكثر مما يعكسه محتواه!.
تجنب المواضيع الشائكة
وجه��ات نظ��ر اإلليزي��ه والكرملي��ن تظه��ر
غي��ر متقارب��ة وبعي��دة ع��ن االتف��اق ،وف��ي نقاط
مختلف��ة وش��تى ،فعل��ى س��بيل المث��ال يظه��ر
االختالف في رؤى ونقاط مثل:
ُ -1س��بل «إكمال» االتف��اق النووي اإليراني
الذي رفضته واشنطن.
 -2أوكراني��ا وع��دم وج��ود أي مب��ادرة عملية
إلنعاش السالم فيها.
 -3الحال��ة الس��ورية ،أعل��ن الرئيس��ان ع��ن
إنش��اء «آلية» لتنس��يق المناقش��ات حول عملية
االنتقال السياس��ي ،لك��ن اختالفهما الجوهري
ما زال يدور حول دليل استخدام دمشق للسالح
الكيمياوي والذي ينغص سالسة المفاوضات.
 -4محاول��ة تس��ميم الجاس��وس الروس��ي
الس��ابق ف��ي المملك��ة المتح��دة ،والتي تس��ببت
ف��ي عمليات الطرد األخيرة للدبلوماس��يين ،تم
أيضاً تجاهلها.
ديناميات اقتصادية جديدة
عل��ى الصعي��د االقتص��ادي م��ع وص��ول
إيمانوي��ل ماكرون وبعد محادثاته الثنائية في
منتدى س��ان بطرس��بورغ  -وهو نوع من «دافوس
روس��ي»ُ -ش��هد إطالق ديناميكية جديدة ،حيث
أرس��ل إيمانويل ماكرون للش��ركات الفرنسية
إش��ارة واضح��ة مطالب �اً إياه��ا «القي��ام بعم��ل
أفض��ل بكثي��ر» لتوطي��د العالق��ات التجاري��ة
بروس��يا .وم��ن جهته أً ِم� َ�ل «ديني��س مانتوروف»
وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة الروس��ي أن يلتق��ط
المس��تثمرون الفرنس��يون رس��الة ماك��رون
وأضاف« :نحن ننتظر البقية» .وقد أتت البقية
عبر توقيع عقود بماليين اليوروهات الفرنس��ية

وبدعم من صندوق االستثمار الروسي.
فه��ل نجح��ت فرنس��ا في التخفي��ف من حدة
موج��ة الق��رارات األميركي��ة ،وااللتف��اف عل��ى
تهديداته��ا بف��رض عقوبات جدي��دة؟ ،والتي قد
تش��كل -خارج حدودها -س��حابة على االستثمار
الفرنسي في روسيا.
م��ن جان��ب آخ��ر ،أي��ن موق��ع إيران في س��ياق
ه��ذه التح��ركات السياس��ية والدبلوماس��ية
الغربي��ة؟ وما موقفها من المش��اورات والبرامج
الت��ي تس��وقها الق��وى العظم��ى ف��ي محاوالته��ا
إلنقاذ ما تبقى من االتفاق النووي؟.
إحترام طهران لالتفاق النووي
سباق ماراتوني دبلوماسي تشارك فيه الدول
األوروبي��ة لتظه��ر رغبته��ا المش��تركة في عدم
تقوي��ض االتف��اق الن��ووي اإليران��ي .خاصة وأن
الموقعي��ن على ذلك االتفاق يعملون جاهدين
للتأكي��د عل��ى أن إي��ران تحت��رم ش��روط العقد
المب��رم بتعزي��ز م��ن الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة
الذرية.
عل��ى الرغ��م م��ن إع��ادة ف��رض العقوب��ات
األميركي��ة عل��ى طه��ران يبدو أن إي��ران حددت
بص��ورة واضح��ة موقفها من اتفاق فيينا بس��بع
نق��اط كش��رط لبقائه��ا ف��ي االتف��اق الن��ووي،
وصف��ت كتح � ٍد صري��ح لموق��ف ترامب
والت��ي ِ
األخي��ر محرج��ة بذل��ك األوروبيي��ن ومتصورة
أنه��ا ف��ي موق��ف ق��وة يخ��ول له��ا ح��ق النق��ض
واإلب��رام .فه��ل س��تلجأ أوروب��ا لتش��كيل جبه��ة
قوية ونواة صلبة أمام ما تراه مغامرة أميركية
غير محس��وبة ،بل ويراه الكثيرون قراراً تعس��فياً
وأح��ادي الجان��ب؟ أم أنه��ا س��تخضع كالع��ادة
وس��تصطف وراء الواليات المتحدة األميركية
مضحي��ة بمصالحه��ا م��ع إي��ران والت��ي يبدو أن
طهران قد حسمت موقفها مسبقاً؟
سيلين جريزي
أكاديمية وكاتبة

بعد فشله في الحديدة ..هل يقتنع تحالف العدوان باستحالة الحل العسكري؟
خ�لال ح��رب جنوني��ة المس��ت األرب��ع س��نوات ،خ��اض الجي��ش
واللجان الشعبية في اليمن الكثير من المعارك الشرسة ،بمواجهة
تحال��ف الع��دوان بقي��ادة المملك��ة العربي��ة الس��عودية واالم��ارات
العربي��ة المتح��دة ،وذل��ك ف��ي مختل��ف مواق��ع المواجه��ة الت��ي
توزع��ت عل��ى جغرافي��ة الب�لاد الواس��عة ،وعل��ى حدودها الش��مالية
والش��مالية الغربي��ة وم��ا ورائه��ا ،وحي��ث فش��ل ه��ذا التحال��ف ف��ي
أغلبه��ا ،م��ع بع��ض االس��تثناءات جنوب��ا وش��رقا ،تبق��ى محاولت��ه
الحديدة الس��احلية
االخي��رة الفاش��لة ف��ي الس��يطرة عل��ى مدين��ة ُ
عل��ى البح��ر االحم��رُ ،ت َم ّثل المعرك��ة االكثر حساس��ية وأهمية،
اس��تناداً لما تحمله من أبعاد ميدانية واس��تراتيجية ،وستشكل بال
شك نقطة مفصلية في الحرب على اليمن.
ميدانيا
ف��ي معركت��ه األخي��رة ،وكه��دف رئي��س للوص��ول ال��ى مدينة
الحدي��دة والس��يطرة عليه��ا ،نف��ذ التحال��ف هجوم��ا واس��عا عل��ى
مح��ور رئيس��ي س��احلي م��ن الجنوب باتج��اه الش��مال ،انطالقا من
المخ��ا باتج��اه الحدي��دة ،ومس��تفيدا م��ن تغطي��ة جوي��ة ومدفعية
واس��عة ،وم��ن جغرافي��ة مكش��وفة ومفتوح��ة مناس��بة لحرك��ة
المدرعات ولحامالت الجند المصفحة الس��ريعة ،تقدم في بعض
المناطق الس��احلية ،ما بين مفرق المخا  -تعز  -الحديدة ،مرورا
بالحيس حتى النخيلة  30كلم جنوب الحديدة.
اس��تنادا لعناص��ر وظ��روف معركت��ه الهجومي��ة كم��ا ُذك��ر
اع�لاه ،باإلضاف��ة لالس��تفادة القص��وى م��ن دع��م ومس��اندة ني��ران
مداف��ع وصواري��خ الس��فن وال��زوارق البحري��ة عل��ى كام��ل امتداد
الواجه��ة البحري��ة الس��احلية ،كان مُنتظ��راً وطبيعي �اً ان ُتح��رز
وحدات التحالف هذا التقدم المحدود ولكن..
ف��ي دراس��ة عس��كرية وتكتيكية لكام��ل معارك المي��دان اليمني،
يمك��ن اعتب��ار أن المواق��ع التي وصل اليها تحال��ف العدوان جنوب
الحديدة ،بين مفرق تعز -المخا  -الحديدة نقطة اولى ،ومنطقة
العكي��ش  -بي��ت مغارى نقطة ثانية ،وال ُتحيتا نقطة ثالثة ،وجبهة
الدريهم��ي  -نخيل��ة عل��ى التخ��وم الجنوبي��ة المباش��رة لمدين��ة
الحدي��دة كنقط��ة أخي��رة ،أصبح��ت مماثل��ة ف��ي خصوصيته��ا

القتالي��ة والجغرافي��ة والميداني��ة الغل��ب جبه��ات المواجهة التي
عج��زت وحدات��ه ع��ن اختراقه��ا حت��ى اآلن ،مث��ل نهم ش��مال ش��رق
صنعاء ،والجوف والمتون شمال صنعاء ،وجنوب شرق تعز باتجاه
لح��ج ،وح��رض ومي��دي الحدودي��ة ش��مال غ��رب حج��ة ،باإلضاف��ة
طبعا لكامل مواقع المواجهة في جبهة الحدود اليمنية السعودية
وما وراءها في نجران وجيزان وعسير.
م��ن هن��ا ،يمك��ن أن نس��تنتج س��بب توق��ف التحالف ع��ن التقدم
باتج��اه الحدي��دة ،وعج��زه ع��ن تحقيق أي خرق بعد م��ا وصل اليه
مؤخ��را ،رغ��م أن��ه ق��د ضاع��ف من جه��وده العس��كرية ف��ي المرحلة
األخي��رة من المعركة بش��كل الفت ،وزاد م��ن إدخال وزج الوحدات
وأس��لحة الدع��م الج��وي والمدفع��ي ف��ي المواجهة ،وال��ذي يؤكد
عج��زه اكم��ال العملي��ة الهجومي��ة وش��به استس�لامه ،اللج��وء
للطل��ب المباش��ر م��ن االميركيي��ن التدخ��ل مباش��رة بوحداته��م
الخاص��ة ،لمس��اعدة وح��دات التحال��ف عل��ى الخ��روج م��ن ورط��ة
الفش��ل ف��ي الحدي��دة ،والت��ي ه��ي كارثية له��م نظرا لما س��خروه
م��ن جه��ود عس��كرية واعالمي��ة لمعرك��ة الس��يطرة عل��ى المدينة
الساحلية االستراتييجة.
استراتيجيا
حت��ى اآلن ،يمك��ن االس��تنتاج أن االميركيي��ن ل��ن يتدخل��وا
مباش��رة في المعركة ،وذلك استنادا للكثير من المعطيات التي
يمكن تلخيصها بالتالي:
 ل��و كان األميركي��ون يري��دون التدخ��ل بوحداته��م البري��ةمباش��رة ،كن��ا رأين��ا ذل��ك س��ابقا ،قب��ل وص��ول الس��عوديون
واالماراتيون الى هذه الورطة الميدانية والعسكرية في اليمن.
 م��ن الواض��ح ان االميركيي��ن يفضل��ون ف��ي ق��رارة نفس��هم،المراوح��ة ف��ي الوض��ع الميدان��ي والعس��كري الحال��ي ف��ي اليم��ن،
نظرا لما يحقق لهم ذلك من استنزاف متواصل للطرفين ،لدول
التحالف المعتدي من جهة ،وللجيش واللجان الش��عبية اليمنية
من جهة اخرى.
 اس��تمرار العدوان يؤمن لألميركيين االس��تمرار باالس��تفادةم��ن بي��ع االس��لحة والتجهي��زات العس��كرية ،والحص��ول عل��ى

التعويض��ات المادي��ة الضخم��ة كب��دل لالستش��ارات الفني��ة
والعسكرية واالستعالمية المقدمة لوحدات التحالف.
 أيضا من االسباب المهمة لعدم رغبة االميركيين في حسمالح��رب ،متابعة فرض الضغوط واالس��تغالل االس��تراتيجي على
دول التحالف من جهة ،وطبعا على ايران ايضا ،من خالل اتهامها
بمس��اعدة أنص��ار اهلل بالخب��رات وبالصواري��خ الباليس��تية ،االم��ر
الذي س��اهم ويس��اهم في تبرير إنسحابهم من االتفاق النووي مع
ايران.
لألس��باب الميداني��ة واالس��تراتيجية المذك��ورة ،يمكن القول
ان التحال��ف ق��د يُجب��ر للس��ير بالتف��اوض للوص��ول ال��ى تس��وية
سياس��ية ،طالم��ا ن��ادى به��ا اليمني��ون «الجيش واللجان الش��عبية
وانص��ار اهلل» ،وه��ذا التف��اوض م��ن ناحي��ة ،يك��ون مخرج��ا لورط��ة
ه��ذا التحالف وفش��له ف��ي كامل معاركه ف��ي اليمن وخاصة في
الحديدة مؤخرا ،ومن ناحية ثانية يكون حال لورطة اخرى ،أقسى
م��ن ورط��ة المس��تنقع داخل اليمن ،وهي أش��د تأثي��را على جبهته
الداخلي��ة وعل��ى مواقعه االس��تراتيجية ،العس��كرية واالقتصادية،
ف��ي االم��ارات او ف��ي الس��عودية ،اال وه��ي الصواري��خ الباليس��تية
اليمنية ،والتي يبدو أنه وضعها حاليا في أس��اس نقاط التفاوض
المرتقبة ألي تسوية سياسية.
شارل أبي نادر

إقالة وزير الداخلية التونسي ..الخلفيات والتداعيات
مث��ل ق��رار رئي��س الحكومة التونس��ية
يوس��ف الش��اهد إقال��ة وزي��ر داخليت��ه
لطف��ي براه��م مفاج��أة لل��رأي الع��ام
ف��ي تون��س لم��ا له��ذا الوزي��ر من ش��عبية
من��ذ أن كان آم��را للح��رس الوطن��ي
(ال��درك) .فالرج��ل نج��ح ف��ي الح��رب
الت��ي خاضته��ا قوى األم��ن على اإلرهاب
وح��از عل��ى محب��ة الكثيري��ن األمر الذي
يب��دو أنه أزعج العديد من الدوائر س��واء
تل��ك الت��ي تخش��ى منافس��ته له��ا ف��ي
اإلنتخاب��ات الرئاس��ية القادم��ة أو تل��ك
الت��ي ترغ��ب ف��ي ع��ودة اإلره��اب ليصيب
تونس في مقتل.
وف��ي كل األح��وال هن��اك ش��به إجم��اع عل��ى
أن مغ��ادرة لطفي براهم لوزارة الداخلية خس��ارة
كب��رى بس��بب الكف��اءة الت��ي يتمتع به��ا الرجل
وألن��ه اب��ن المؤسس��ة األمني��ة وعل��ى دراي��ة ب��كل
كبي��رة وصغي��رة ف��ي ه��ذه ال��وزارة .وهناك ش��به
إجم��اع أيض��ا عل��ى أن التبري��رات الت��ي س��اقها
يوس��ف الشاهد ليس��ت مقنعة ،وتتمثل في فشل

براه��م ف��ي القبض عل��ى وزير الداخلية األس��بق
ناجم الغرس��لي المتهم في قضايا إرهابية وعدم
نجاح��ه ف��ي الحيلول��ة دون من��ع كارث��ة تمثلت
في غرق مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين
غ��ادروا األراض��ي التونس��ية باتج��اه األراض��ي
اإليطالية.
صفقة سياسية
وف��ي توصيف��ه لم��ا حص��ل اعتب��ر الح��زب
الدس��توري الحر (معارضة) أن الشاهد أقال وزير

داخليت��ه إرض��اء لحرك��ة النهض��ة
الت��ي كان��ت تطال��ب به��ذه اإلقال��ة
وتسعى إلزاحة براهم بشتى السبل.
فالش��اهد كان قاب قوسين أو أدنى
م��ن اإلزاح��ة م��ن رئاس��ة الحكوم��ة
لك��ن تمس��ك حرك��ة النهض��ة ب��ه
جعل��ه يحاف��ظ عل��ى موقع��ه ف��ي
القصب��ة ويواص��ل ت��رؤس الحكوم��ة
رغم أنه ال يحظى بدعم حزبي.
وبالتالي فهناك صفقة سياسية،
بحس��ب الدس��تور الح��ر تمثل��ت في
رأس براه��م مقاب��ل مواصلة المهام
عل��ى رأس الحكومة التونس��ية األم��ر الذي جعل
الش��اهد يمه��ل وزي��ر داخليت��ه  48س��اعة للقبض
عل��ى ناج��م الغرس��لي وه��و يعل��م أنه��ا مهم��ة
تعجيزي��ة .ول��م ت��راع ه��ذه الصفق��ة المصلح��ة
العليا للبالد المتمثلة في محاربة اإلرهاب ،وهي
الحرب التي صنعت مجد وزير الداخلية المقال
الذي بات يحظى بشعبية واسعة لدى الجماهير
المعارضة لسياسات حركة النهضة.

رئاسة الجمهورية
يرى الناش��ط السياس��ي والحقوقي التونسي
صب��ري الثابت��ي ف��ي حديث��ه لموق��ع العه��د
اإلخب��اري أن م��ا حص��ل كان بموافق��ة رئي��س
الجمهورية الباجي قائد السبس��ي ألنه ال يمكن
تصور أن يحصل شيء ما في تونس دون موافقته
باعتب��اره رج��ل تون��س الق��وي الي��وم .فبراه��م،
بحس��ب محدثن��ا ،لي��س ذل��ك الوزي��ر المطي��ع
ال��ذي تف��رض عليه اإلم�لاءات بل لدي��ه مواقفه
الخاص��ة ومراك��ز ق��وة عدي��دة بعضه��ا يتحرك
خالفا لمصالح المسيطرين على الحكم.
ويضيف الثابتي قائال« :من الس��ذاجة تصور
أن حركة النهضة وحدها قادرة على اتخاذ هذا
الق��رار اله��ام م��ع رج��ل يحظ��ى بش��عبية لطف��ي
براهم دون أن تكون على علم بالموقف المساند
لرئي��س الجمهوري��ة .فالباج��ي ه��و الحاك��م
بأم��ره ف��ي تون��س اليوم وكل من خ��رج عن بيت
الطاعة يكن مصيره مصير لطفي براهم وهو ما
تدركه أيضا حركة النهضة».
روعة قاسم

إيــــران قــــــائـــــدة محــــــــور الـــقــدس..

في ظل ما نراه من تراخي عربي إس�لامي تجاه فلس��طين وما يتجلى لنا في السياس��ات الدولية
واإلقليمي��ة م��ن تواط��ئ علن��ي بين بع��ض األنظم��ة العربية وكل م��ن الكيان الصهيون��ي من جهة
وأمي��ركا ،بات��ت فلس��طين والق��دس مج��رد خط��اب إعالم��ي باه��ت وتس��ويق دعائ��ي بائ��ر تلوك��ه
األلس��نة هن��ا وهن��اك ،م��ن أج��ل دغدغ��ة مش��اعر المواطن العربي واإلس�لامي وس��رقة وعي��ه ،حتى
يتوهم أن هناك نظاماً عربياً يكترث بما يجري لفلسطين والقدس من تهويد وسرقة واغتصاب.
ف��ي ظ��ل ه��ذا الواق��ع الم��ازوم تأتي ذكرى الي��وم العالمي للق��دس التي تصادف آخ��ر جمعة من
كل رمضان ،وهي المناس��بة التي دعا لها اإلمام الراحل الخميني مؤس��س الجمهورية اإلس�لامية
اإليرانية ومفجر ثورتها اإلس�لامية قبل عقود ،لتكون مناس��بة للمس��لمين وألحرار العالم للخروج
عن الصمت وعن المألوف ،ليتذكروا حجم الظلم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
ف��وق أرض��ه ،وليس��معوا أصواتهم المجلجل��ة لكل الطغ��اة االحتالليين المتجبري��ن ممن يراهنون
على ضعف المسلمين والعرب وفتور عزيمتهم.
تأت��ي ذك��رى الي��وم العالم��ي للق��دس ف��ي ظ��ل م��ا أق��دم علي��ه الرئي��س األميرك��ي ترام��ب من
اس��تخفاف بالقانون الدولي ومن عربدة واحتقار للعرب وللمس��لمين وللضمير اإلنساني ،حيث لم
يكفيه ما تقدمه بالده أميركا للكيان الصهيوني من وس��ائل البطش والقتل والدمار ومن أس��لحة
وأموال ودعم في المحافل الدولية ،وإنما قام بنقل سفارة بلده إلى القدس الشريف ليكرس يهودية
هذه المدينة اإلسالمية المقدسة وليزور التاريخ ويطمس حقائق الجغرافيا الثابتة.
ورغ��م ه��ذا االعت��داء األميركي الس��افر على األم��ة اليقابل الرئيس األميرك��ي من قبل بعض
األنظم��ة ف��ي المنطق��ة إال بالترحي��ب وباإلش��ادة به وبسياس��اته العبثية الت��ي ال يقبلها منطق وال
يرضى بها عقل سليم.
وحدها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ظلت قائدة محور المقاومة في المنطقة ،رغم األزمات
والخطوب ،متشبثة بالحق الفلسطيني ،مدافعة أشد ما يكون الدفاع عن الحقوق التاريخية لهذا
الشعب الذي خذله األهل واألقربون.
فرغ��م م��ا تتع��رض له من حصار اقتص��ادي وتكنولوجي ومالي ظالم وم��ن تهديد بالعدوان ومن
تش��ويه إعالم��ي يق��ود ل��واءه إخ��وة الدين وال��دم والقربى ب��كل أس��ف ،إال أن إيران الثورة اإلس�لامية
والمواق��ف الثابت��ة ظل��ت وفي��ة لفلس��طين ومع نض��االت أهلها بجمي��ع فصائلهم وقواه��م الحية..
ولك أن تسأل حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وفتح والجبهة الشعبية وغيرها.
إن اص��رار إي��ران عل��ى االحتف��اء به��ذا الي��وم الذي أصب��ح يوماً عالمياً مش��هوداً ي��دل على إيمان
الش��عب اإليران��ي وقيادت��ه الحكيم��ة بحتمي��ة اس��ترجاع الش��عب الفلس��طيني لحقوق��ه المغتصبة
وباقت��راب ي��وم النص��ر والتحري��ر بح��ول اهلل ،ولع��ل الكلم��ة الت��ي ألقاه��ا مرش��د الثورة الس��يد علي
الخامنئ��ي إل��ى الش��باب العرب��ي باللغ��ة العربي��ة ..إلى ش��باب االم��ة العربي��ة واإلس�لامية ..تؤكد
التوجه اإليراني الصادق تجاه فلسطين.
لذا فمن الواجب الديني والخلقي واإلنس��اني مش��اركة الش��عب الفلس��طيني والشعب اإليراني
وكل الش��عوب الح��رة ف��ي إحياء هذا اليوم ،وإع�لان االنحياز لمحور القدس الش��ريف الذي تقوده
إيران بهمة واقتدار ..فالمبرر للتخلف وال عذر في الغياب عن هذه المعركة المصيرية.
محفوظ الجيالني

يوم القدس العاملي يوم تثبيت حق العودة والحرية
والقدس العاصمة األبدية لفلسطني
ف��ي اج��واء ي��وم الق��دس العالمي ،نؤكد على ان القدس س��تبقى عاصم ًة لدولة فلس��طين،
عاصمة قلوب وأفئدة كل األحرار في العالم ،ورمزاً للس�لام والمحبة واإلخاء ،وس��يبقى أهل
الق��دس بصموده��م الصخرة التي س��تتحطم عليها كل مؤامرات التهويد ومحاوالت ش��طب
هويتها العربية وحضارتها اإلنسانية.
وفي ظل هذه الظروف نرى ان يوم القدس العالمي يجب ان يشكل محطة استنهاض لكافة
الش��عوب العربي��ة واالس�لامية واح��رار العالم باعتبار ان القدس تحظ��ى بمكانة رفيعة لدى
الشعوب ،لذلك نرى تعزيز الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني،
ووق��ف سياس��ة س��لطة االم��ر الواق��ع وم��ا تق��وم ب��ه م��ن ممارس��ات خاطئة ف��ي قطاع غ��زة ،ألن
الملحم��ة الوطني��ة الت��ي يقودها الش��عب الفلس��طيني تثبت أننا أقرب م��ن أي وقت مضى من
تحقي��ق االه��داف الوطنية وتحرير القدس من دنس هذا الكيان الصهيوني المجرم ،وبذلك
نكون اوفياء لوصايا الشهداء جميعاً وخاصة شهداء وشهيدات مسيرات العودة.
ومن هنا نؤكد بأن يوم القدس العالمي ليس مجرد ذكرى إنما مناسبة عربية وإسالمية
واممي��ة لف��ك الحص��ار عن القدس وأهلها ،الن ما يجري في المدينة أبش��ع واخطر مخطط
يج��ري تنفي��ذه ف��ي ظل االنش��غال العربي واإلس�لامي في قضاياهم الداخلي��ة التي حركتها
الق��وى االمبريالي��ة والصهيوني��ة والرجعي��ة ،م��ا أعط��ي كي��ان االحت�لال فرص��ة االس��تفراد
بالق��دس وأهله��ا لتنفي��ذ اخطر مش��روع تهوي��دي للمدينة وتصفي��ة الوجود الفلس��طيني في
المدين��ة المقدس��ة  ،خاص��ة بع��د نقل الس��فارة األمريكية ه��ذه البؤرة االس��تيطانية الجديدة
الت��ي تض��اف إل��ى تل��ك الب��ؤر الت��ي يؤسس��ها االحت�لال يومي �اً ف��ي المدينة المقدس��ة ضمن
سياس��ة التهويد واالس��تيالء على األرض وعليه فإنه من حق ش��عبنا مقاومتها بكل الوس��ائل
المتاحة.
ان الهجمة االمريكية الصهيونية التي تتم بشراكة من األنظمة الرجعية العربية ،الذين
يتحالفون في السر والعلن مع العدو الصهيوني ،عبر التطبيع الثقافي والسياسي واالقتصادي
يس��تهدفون بش��كل مباش��ر على الق��دس ومكانتها وهويته��ا وحقوق الالجئين الفلس��طينيين
وهويته��م الوطني��ة س��واء بتش��ديد الحصار ،م��روراً ببلطج��ة اإلدارة األمريكية عل��ى القرارات
الدولي��ة عب��ر الته��رب م��ن التزاماته��ا المالية اتجاه وكال��ة غوث وتش��غيل الالجئين وتفتيت
القضي��ة المركزي��ة كقضي��ة تح��رر وطن��ي ومحاول��ة تحويله��ا إل��ى قضاي��ا محلية س��قفها
مطلب��ي حيات��ي ،ويأت��ي هذا كله في إط��ار محاوالت تصفية القضية الفلس��طينية ،واإلجهاز
عل��ى ثوابته��ا ومقوم��ات صمود ش��عبها لتثبيت الرؤي��ة األمريكية الصهيونية حول ما أس��موه
بالس�لام االقتص��ادي ،وال��ذي بلورته وكثفت��ه اإلدارة األمريكية فيما أس��مته «صفقة القرن»
والت��ي يواجهه��ا الش��عب الفلس��طيني وقيادته في الضف��ة والقدس وقطاع غ��زة عبر المقاومة
الشعبية وفي مسيرات العودة.
ختاما :ال بد من القول ان تضحيات الش��عب الفلس��طيني ودماء الش��هداء تس��تدعي وحدة
الوط��ن وال��دم الفلس��طيني ،كم��ا تتطل��ب م��ن االح��زاب والق��وى التقدمي��ة تش��كيل جبه��ة
ش��عبية عربي��ة وعالمي��ة داعم��ة للجان مقاطع��ة االحتالل ومقاومة التطبي��ع ،ألن كل ذلك
يش��كل رافعة حقيقية تس��هم في التصدي للمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلس��طينية
عموم �اً والق��دس على وجه الخصوص ،وباقي التحديات الكبيرة التي تواجه األمتين العربية
واإلسالمية.
عباس الجمعة

