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

إيران لن تهزم لهذه األسباب

انته��ت قب��ل ثالثين عاما ح��رب الخليج
الثمان س��نوات»
الفارس��ي األول��ى« ،حرب
ِ
الت��ي حص��دت ماليي��ن األرواح؛ وأفس��دت
العق��ل والب��دن؛ ف��ي ه��ذه الح��رب زرع
الطاغي��ة ص��دام ،روح الفتن��ة والتفرق��ة
بعناي��ة ،وغرس��ها بطريق��ة ال يمك��ن مح��و
آثارها بس��هولة؛ وجع��ل المواطن العراقي
والعرب��ي ،ينتق��ل م��ن مرحل��ة اإليم��ان
بالفك��ر اإلس�لامي المحم��دي الصحي��ح،
إل��ى الفك��ر المنح��رف ال��ذي يدع��و إل��ى
القتل والتخريب والضغينة.
�ان س��نوات ،ق��رر
بع��د فش��ل ح��رب الثم� ِ
األمريكان اإلشراف المباشر على إضعاف
نظام الحكم في إيران والعراق والمنطقة،
وم��ا ح��دث ع��ام  2003لي��س تحري��راً؛ ب��ل
بداي��ة لعه��د جدي��د ،ستعيش��ه المنطق��ة
بع��د إكم��ال تنفيذ الس��يناريو المرس��وم،
الذي شارف على اإلنتهاء.
كان��ت الكوي��ت :الف��خ ال��ذي أس��قط
ص��دام ،وم��ن ج��اء بع��ده ال يمك��ن أن
ننعته��م جميع �اً بالعمال��ة والتخ��اذل؛
وعلين��ا التفس��ير والتفكي��ر بمنطقي��ة،

ونبح��ث ع��ن األس��باب الحقيقي��ة الت��ي
تخطط لها أمريكا ،للسيطرة على الشرق
األوسط وخيراته ،وما قرار فرض الحصار
اإلقتص��ادي األخي��ر م��ن قب��ل أمريكا على
إي��ران ،إال ش��اهد ح��ي عل��ى أن ن ّي��ة أمريكا
ه��ي الس��يطرة عل��ى إي��ران أو ً
ال؛ ألن إي��ران
ومن إنتصار الثورة اإلس�لامية دعت بقوة،
ال��ى نصرة الش��عوب المظلوم��ة ،ومواجهة
اإلستكبار العالمي بكل قوة.
يب��دو أن األم��ر يتج��ه لمزي��د م��ن
التصعي��د ،ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط
الغن��ي بالبت��رول؛ لك��ن األم��ر ال يتع��دى
الح��رب الب��اردة حالي �اً ،وح��رب الوكاالت
إلس��تعراض القوة خ�لال هذه الفترة ،بعد
ذل��ك إتخاذ قرار قيام الحرب من عدمها،
والمتض��رر س��يكون المواط��ن العرب��ي،
وبعض المرتزقة الممسوخة عقولهم ،وما
يعنين��ا هن��ا ،هو إيض��اح الغاي��ة الحقيقية
م��ن الحص��ار األمريك��ي عل��ى إي��ران؛ وأي
ال��دول س��تلتزم بتنفي��ذه ،وال��ى أي م��دى
سينجح الحصار المفروض على إيران؟
بع��د انتص��ار الث��ورة اإلس�لامية بقي��ادة

«إسرائيل» تفشل مجدد ًا :املقاومة تؤكد
ثوابتها بالرد والنيران
ل��م يقتص��ر فش��ل كي��ان الع��دو عل��ى ع��دم
الخ��روج م��ن الدائ��رة المغلق��ة الت��ي طوقت��ه
به��ا المقاوم��ة ف��ي قط��اع غ��زة .ويع��ود ذل��ك
إل��ى إق��راره بمحدودي��ة خيارات��ه إزاء القطاع،
ف�لا ه��و مس��تعد للذه��اب بعي��دا ف��ي عدوان��ه
العس��كري وصوال إل��ى إعادة احت�لال القطاع
نتيج��ة االثم��ان التي يس��عى لتجنبها ،وليس
لديه أجوبة على أسئلة اليوم الذي يلي؟.
ويس��عى أيض��ا لتجن��ب م��ا دون ذل��ك ،بم��ا
ي��ؤدي إل��ى قص��ف المقاومة لتل أبي��ب وبقية
الم��دن في العمق اإلس��رائيلي ث��م العودة إلى
المعادل��ة الس��ابقة ،وال هو ق��ادر على التكيف
مع النضال الش��عبي الفلس��طيني الذي حوّل
غ�لاف غ��زة إل��ى أداة ضغط على المس��تويين
السياسي واألمني في تل أبيب.
في هذا االطار ،أوضح رئيس «معهد أبحاث
األم��ن القوم��ي في تل أبيب» عاموس يادلين،
الح��االت االربع��ة الماثل��ة أم��ام «إس��رائيل»،
وهي«تس��وية ،وق��ف للن��ار ،جول��ة مح��دودة،
ومعرك��ة تام��ة» .ورأى أن التس��وية بي��ن
الطرفي��ن غي��ر ممكن��ة نتيج��ة اله��وة الكبيرة
الت��ي تفصل بينهم��ا .فيما المعرك��ة التامة
ال يريده��ا أي م��ن االط��راف .ولف��ت يادلي��ن
إل��ى ض��رورة أن ال تخوضه��ا «إس��رائيل» إال
بع��د أن تس��تنفذ كاف��ة الوس��ائل السياس��ية
وتحت سقف اجماع داخلي واسع ،على قاعدة
أن��ه ل��م يعد هن��اك خيار بديل ،ووض��ع أهدافاً
وس��قفاً َطموح �اً له��ذه المعرك��ة ال تت�لاءم
م��ع معطي��ات الواق��ع والظ��روف السياس��ية
واالولوي��ات ومع��ادالت الق��وة القائم��ة االن،
رغم التفوق العسكري اإلسرائيلي المطلق.
فيم��ا يتعل��ق ب �ـ الجول��ة المح��دودة فه��و ما
يت��م االن ،ويأت��ي بعد جوالت مماثلة س��ابقة.
لكن مع ارتقاء في مستوى التصعيد من قبل
جي��ش الع��دو وأيض��ا م��ن قب��ل المقاوم��ة ف��ي
ردها على االعتداءات .واس��تطاعت المقاومة
م��رة أخ��رى أن تكش��ف محدودي��ة ردع الع��دو،
وتؤك��د عل��ى اس��تعدادها للذه��اب بعيدا في
حال تجاوز العدو بعض الخطوط.
أم��ا بخص��وص وق��ف الن��ار ،فه��و ه��دف
إس��رائيلي مل� ّ�ح ف��ي ه��ذه المرحل��ة ،لك��ن
بش��روط وس��قف سياس��ي محدَّدي��ن .وأظه��ر
توقي��ت ه��ذه الجول��ة أنه��ا أت��ت ف��ي س��ياق
تفاوض��ي تعم��ل عليه��ا مصر به��دف التوصل
إل��ى صيغ��ة م��ا بي��ن القط��اع وكي��ان الع��دو.
ويه��دف ه��ذا التصعي��د إل��ى ام�لاء الش��روط
عل��ى فصائ��ل المقاوم��ة الت��ي تتمس��ك
بثوابته��ا وترف��ض الخض��وع لمطال��ب الع��دو

وش��روطه .لك��ن الصفع��ة الت��ي تلقته��ا قي��ادة
الع��دو أن المقاوم��ة أظه��رت بالتجربة ،كما
أنه��ا ال تري��د المواجه��ة الواس��عة ،لكنه��ا ال
تخش��اها ول��ن تقب��ل بأي صيغة وق��ف للنار أو
تهدئة بأي ثمن كان .وهو ما يضع العدو من
جديد أمام خيارات ضيقة.
م��ن الواض��ح أن م��ا ج��رى ل��م يك��ن نتيج��ة
تدحرج بفعل حادث موضعي بل كان ترجمة
لقرار ومخطط مدروس من قبل قيادة العدو.
ف��ي ض��وء ذل��ك ،م��ن الواض��ح أن م��ا ج��رى
لم يك��ن نتيجة تدحرج بفعل حادث موضعي،
حت��ى ل��و أخذ ه��ذا الطاب��ع ،ب��ل كان ترجمة
لقرار ومخطط مدروس من قبل قيادة العدو،
الت��ي تح��اول كس��ر ارادة الفلس��طينيين
ف��ي القط��اع .ف��ي المقاب��ل ،ادرك��ت فصائ��ل
المقاوم��ة الم��أزق ال��ذي تواجهه قي��ادة العدو
الت��ي تح��اول تركي��ز جهوده��ا عل��ى الجبه��ة
الشمالية ،وهو دافع اضافي لها كي ال تفتح
جبهة في مواجهة القطاع .هذا باالضافة إلى
الش��جاعة والحكم��ة التي أظهرته��ا المقاومة
ف��ي القط��اع .بين ه��ذا وذاك يح��اول العدو أن
يتح��رك عدوان �اً وضغط �اً ،ويراه��ن ف��ي ذلك
على تطويع ارادة المقاومة ،أو التراجع بفعل
التهوي��ل أو تحري��ك وض��ع داخل��ي للضغ��ط
عل��ى المقاوم��ة .لك��ن االداء ال��ذي أظهرت��ه
المقاوم��ة وخطابه��ا السياس��ي المواك��ب
ل��ه ،ق��دَّم الع��دو ـ عل��ى حقيقت��ه ـ أن��ه يري��د
االبقاء على الحصار وفي الوقت نفس��ه أمناً.
والمقاوم��ة تريد الضغ��ط الميداني لتحقيق
هذا الهدف مع حرص وسعي لعدم المواجهة
الواس��عة ،وه��و مطل��ب كل فلس��طيني داخل
القطاع وخارجه.
م��ع ذل��ك ،يالح��ظ أن الج��والت المتك��ررة
ه��ي ف��ي مس��ار تصاع��دي ،ولك��ن م��ا زال��ت
تح��ت س��قف ع��دم التصعي��د الواس��ع .وه��و
م��ا ق��د يؤش��ر ويمه��د لج��والت الحق��ة ،لك��ن
«إس��رائيل» س��تبقى مضط��رة إل��ى أن تبق��ى
مضبوط��ة تجنب �اً ل��ردود تح��رص عل��ى ع��دم
التع��رض له��ا .وف��ي ض��وء اإلرب��اك ال��ذي
تشهده المؤسسة اإلسرائيلية ،حول األهداف
والخي��ارات الواج��ب اتباعه��ا مقاب��ل القط��اع،
وتعقي��دات المش��هد اإلقليم��ي وتفاعل��ه م��ع
الداخل الفلس��طيني ،كل ذلك يلقي بثقله
عل��ى مؤسس��ة الق��رار ف��ي ت��ل أبي��ب ،ويمن��ح
المقاوم��ة في غزة مزي��داً من هامش المبادرة
وال��رد ،ال��ذي يس��تند ف��ي الدرجة األول��ى إلى
التصميم والقدرة على الرد على االعتداءات.
جهاد حيدر

اإلم��ام الراح��ل الموس��وي الخمين��ي،
وإس��قاط نظام الش��اه محم��د رضا بهلوي
الموال��ي للغ��رب ،عم��ل الغ��رب عل��ى
المع��د ،عبر تجييش
إس��تبدال الس��يناريو ُ
«المنظم��ات اإلرهابي��ة» لتفعي��ل الع��داء،
وإضع��اف الق��وة الش��يعية وتدميره��ا م��ن
الداخ��ل ،لك��ن األم��ر وكم��ا يب��دو ل��ن
يحدث؛ بس��بب تنامي القوى الش��يعية في
المنطق��ة ،وتصديه��ا للجي��وش اإلرهابي��ة
الت��ي جندها الغرب ،في عام  1980وبإيعاز
أمريك��ي ،ب��دأت ح��رب الخليج(الفارس��ي)
األولى بين العراق وإيران ،بعد نكث صدام
حس��ين اإلتفاقي��ة الموقع��ة مع إي��ران عام
 1975ف��ي الجزائ��ر؛ وت��م تموي��ل الح��رب
بواس��طة دول الخليج(الفارس��ي) ،الت��ي
مازال��ت بعضه��ا تس��عى إلس��قاط الث��ورة
اإلس�لامية دون ج��دوى ،وكان��ت الغاي��ة
ثمان س��نوات،
م��ن الح��رب ،التي إس��تمرت ِ
إضع��اف إي��ران وتدميره��ا إقتصادي �اً
وعس��كرياً ،لك��ن! م��ا ال��ذي حص��ل؟ ال��ذي
حص��ل ،أن إي��ران إزدادت ق��وة ،وخرج��ت
م��ن الح��رب لتدخ��ل مرحلة البن��اء ،حيث
تم تش��غيل جمي��ع المصانع والش��ركات،
وزاد حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن إي��ران
ودول الج��وار بم��ا فيها الع��راق ،رغم وجود
الحصار.
أن مح��اوالت أمري��كا بتش��كيل «تحال��ف
عربي -إس�لامي» لمواجهة إيران عس��كرياً
بالتأكي��د س��تبوء بالفش��ل؛ وإن سياس��ة
فرض الحصار اإلقتصادي على الش��عوب،
سياس��ة الجبناء ومن يخش��ون المواجهة،
وأن تجرب��ة الح��رب ف��ي اليمن ش��اهد حي
على فش��ل ما يس��مى «التحال��ف العربي»
إلس��تهداف م��ن يق��ف ض��د أف��كار أع��داء
اإلسالم.
س��تنتصر إي��ران ،وس��تنتصر الش��عوب
الح��رة ،ول��ن ترك��ع ال ألمري��كا وال
لحلفائه��ا ،ونطال��ب هنا الش��عب اإليراني
أن يزداد عزيمة ،وقوة وثبات ،كما عهدناه
وهذا ماسيحصل.
أثير الشرع

هل فقدت البشرية أية امكانية لوقف مجازر قوى العدوان في اليمن؟
أيعق��ل أن تك��ون البش��رية أو االنس��انية
فق��دت أي��ة امكاني��ة لوق��ف مج��زرة ق��وى
الع��دوان الس��عودي على أطفال اليمن؟ أم
أن القيمي��ن عل��ى القان��ون الدولي يأس��وا
م��ن التح��دث ع��ن الجرائ��م الت��ي ترتك��ب
ف��ي اليم��ن؟ أو أن ه��ذا القان��ون األخي��ر
فق��د االمكانية لتش��خيص تلك األعمال
االجرامي��ة والوحش��ية بغي��ة وضعه��ا
ضم��ن صالحيت��ه أو خارجه��ا ،فأصب��ح
يعتم��د على تش��خيص قادة ق��وى العدوان
الس��عودي في تصنيف االعمال العسكرية
المس��موحة دولي �اً ،وحي��ث أن ه��ؤالء
يعتبرونها مش��روعة بشكل كامل ،فتكون
بذل��ك االم��م المتح��دة ومؤسس��اتها ق��د
أدت واجبها للعلى ولالنسانية.
يب��دو أن الموض��وع ال ه��ذا وال غي��ره وال
ذاك ،الموضوع هو فقط « :ال أحد يملك
الج��رأة عل��ى التكلم مع الس��عودية بتلك
المج��ازر أو بتل��ك الجرائ��م» .فالجمي��ع
خائ��ف عل��ى مصالح��ه وأموال��ه وعل��ى
عق��وده وتجارت��ه وأرباح��ه ،وها ه��ي كندا
الدول��ة العريق��ة ،عل��ى الطري��ق لتق��دم
اعت��ذاراً واضح �اً ،بعدما س��محت لنفس��ها
بالتطرق الى حقوق االنسان في المملكة،
وال��ى وج��وب احترامه��ا ف��ي التوقيف��ات
أو ف��ي المحاكم��ات واالتهام��ات ،وا ّ
ال
فخس��ائرها المالي��ة واالقتصادي��ة
س��تتضخم وتتضاع��ف بس��حر س��احر،
وستعلن افالسها بين ليلة وضحاها.
نع��م ،الموضوع وبكل بس��اطة ه��و هكذا،
ال يوج��د دول��ة ف��ي العالم تمل��ك الجرأة
عل��ى مكاش��فة الس��عودية ح��ول س��لوكها
االجرامي أو التعسفي أو الالنساني ،حتى
أن االم��م المتح��دة ،أقص��ى م��ا تس��تطيع
أن تفعل��ه ف��ي ه��ذا الموض��وع ،وال��ذي ه��و
بصمي��م دوره��ا وواجبه��ا وعل��ة وجوده��ا،
أن تلم��ح ل��ه م��ن بعي��د بش��كل خج��ول،
وه��ي فق��ط تتابعه بش��كل ع��ام ومن ضمن
مهم��ات مبعوثيها ،والذين يقاربون االزمة
في اليمن من باب الحل السلمي والتمني
بوج��وب إنخراط جمي��ع االطراف بعملية
التف��اوض ،م��ن دون أن تلم��ح أو تتط��رق

ترامب واوهام تصفية القضية الفلسطينية
فت��ح الرئي��س االمريك��ي دونال��د ترام��ب
جبه��ات عدة امامه خالل العامين الماضيين
من تس��نمه لس��دة الحكم ،ولكن يب��دو ان اهم
هذه الجبهات هي الجبهة الفلسطينية.
ترام��ب غ��اص ف��ي مس��تنقع القضي��ة
الفلس��طينية وكل��ه ثق��ة وام��ل ب��ان بامكانه
تصفي��ة ه��ذه القضي��ة بش��كل ج��ذري ،ولكن��ه
عملي��ا توص��ل ال��ى نتيج��ة مفاده��ا ان ه��ذه
القضي��ة العويص��ة الت��ي تع��ود جذوره��ا
لس��بعة عق��ود ل��ن تح��ل بس��هولة  .ترام��ب
ب��ذل جه��ودا كبي��رة خ�لال الس��نة االول��ى
م��ن رئاس��ته لتصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية
والفلس��طينيين وهضمه��ا باق��ل كلف��ة او
ب��دون كلف��ة ف��ي اط��ار ظاه��رة باس��م كيان
«اس��رائيل» .وف��ي اول خط��وة ل��ه ف��ي اط��ار
مخطط��ه ه��ذا ح��اول التقلي��ل من حساس��ية
بع��ض ال��دول الفاعل��ة ف��ي العال��م العرب��ي
حيال قضي��ة التطبيع مع الكيان الصهيوني،
ونج��ح جزئي��ا في هذا المجال حين اس��تطاع
الحص��ول عل��ى اعتراف ضمني من اش��خاص
مث��ل ولي العهد الس��عودي وحاكم البحرين
حول شرعية وجود الكيان الصهيوني .
واث��ر ه��ذه الخط��وة ب��ادر ترامب ال��ى اصدار
اوام��ره بش��ان نق��ل الس��فارة االمريكية من تل
ابي��ب الى الق��دس  ،طبعا ورغم االحتجاجات
الواس��عة على الصعي��د الدولي ،اال انه ونظرا
لمواكبة شيوخ المنطقة لمخططه لم يجد
ترام��ب اي عائق��ا امام��ه لتحقي��ق ه��ذا االمر
س��وى التواج��د الفاعل للش��عب الفلس��طيني
ف��ي الس��احة .من��ذ ذل��ك الحي��ن ولح��د االن
لم يبدر من الش��يوخ العرب اي موقف يذكر
حي��ال عملي��ات القمع اليومي��ة التي يتعرض
له��ا المس��لمون الفلس��طينيون ف��ي اط��ار
مسيرات العودة التي تنطلق كل جمعة .
ترام��ب وم��ن خ�لال ايف��اد صه��ره جاري��د
كوش��نير وغريفي��ث غرينب�لات ال��ى ال��دول
الداعم��ة س��ابقا للقضي��ة الفلس��طينية،
ح��اول ترجم��ة مخطط��ه الموس��وم بـ»صفقة
ترام��ب» عل��ى ارض الواق��ع ،عب��ر كس��ب ود
البع��ض م��ن خ�لال دع��م ملكياته��م والبعض
االخ��ر بتقدي��م وعود لهم حول منحهم اراض
جدي��دة والبعض االخ��ر بدعم حكوماتهم في
مواجه��ة المعارض��ة  ،وبالتالي تصفية قضية
فلس��طين التاريخي��ة مس��تغال مصداقي��ة
ه��ؤالء الزعماء والحكام واموالهم  .التأكيد
عل��ى القان��ون الموس��وم بـ»القومي��ة» وبزع��م
ترام��ب ونتنياه��و كان يج��ب ان ي��ؤدي دورا
مكم�لا لمخطط «صفق��ة ترامب»  ،لكن هذا
المخط��ط واج��ه معارض��ة الن��واب العرب في
الكنيس��ت الصهيون��ي ،ووص��ل االم��ر الى حد
انه��م وضم��ن معارضته��م لقان��ون القومي��ة

العنص��ري مزق��وه ورموه بوج��ه نتنياهو  .هذا
واعل��ن اح��د اعض��اء الكنيس��ت اس��تقالته اثر
اق��رار القانون العنصري معلنا بان اس��تقالته
تأتي بسبب االجراءات «العنصرية» لنتنياهو
في االراضي المحتلة  .كما قرار المعارضون
تس��مية ي��وم اق��رار قان��ون «القومي��ة» بي��وم
«مكافح��ة العنصري��ة»  .العنصري��ة م��ن
حي��ث ان «اس��رائيل» وف��ي ظ��ل ه��ذه الخطوة
الموصوف��ة زورا بالقان��ون س��يمكنها تجاه��ل
حق��وق مواطن��ة ماليي��ن الفلس��طينيين
القاطنين في اراضي  1948وحتى . 1967
واس��تكماال للمؤام��رة الس��ابقة ن��رى ان��ه
يج��ري الحديث خالل هذه االيام بش��كل جاد
وبن��اء على مس��ودة قانون امريك��ي ،عن تقليل
ع��دد الالجئي��ن الفلس��طينيين الذين يخمن
عددهم بخمس��ة ماليين الى  40الف  .وينص
المخط��ط عل��ى اعتب��ار الجي��ل الفلس��طيني
االول فق��ط م��ن المهجري��ن الفلس��طينيين
( ع��ام  )1948وام��ا الجيلي��ن الثان��ي والثال��ث
فانهم��ا س��يخرجان م��ن هذه الدائ��رة ،وبعبارة
اخ��رى ل��ن يك��ون بام��كان الجيلي��ن الثان��ي
والثال��ث االس��تفادة من مس��اعدات المجتمع
الدول��ي  .الدع��م ال��ذي كان يق��دم من��ذ بدء
االحت�لال ع��ام  1948ولح��د االن ف��ي اط��ار
مس��اعدة منظم��ات مثل «االون��روا» .الجميع
يتذك��ر ان ادارة ترام��ب وقب��ل ع��دة اش��هر
اعلن��ت خف��ض دعمه��ا لالون��روا وال��ذي كان
يبل��غ  120ملي��ون دوالر ال��ى النص��ف  .ويب��دو
ان ه��ذه الخط��وة كان��ت لج��س نب��ض ال��رأي
الع��ام العالم��ي آن��ذاك .ختام��ا ينبغ��ي القول
ان��ه وف��ي حين تس��عى ادارة ترام��ب الى خفض
الحساس��يات تج��اه القضي��ة الفلس��طينية
باعتباره��ا القضي��ة االول��ى للعالم االس�لامي
ال��ى ادن��ى مس��توياتها ،لك��ن الحقيق��ة ه��ي ان
قضيت��ي الق��دس باعتباره��ا القبل��ة االول��ى
للمس��لمين وعاصم��ة فلس��طين وكذل��ك
مس��ألة المهجري��ن الفلس��طينيين الزالت��ا
تش��كالن العقب��ة االساس��ية ام��ام ترجم��ة
اوه��ام ترامب بتصفي��ة القضية الفلس��طينية
 .ق��د يك��ون اله��دف االه��م لترام��ب م��ن فت��ح
جبه��ات دولي��ة جديدة على الصعد السياس��ية
واالقتصادي��ة واالنس��انية وال��خ ..ه��و تهميش
القضي��ة الفلس��طينية وح��رف ال��رأي الع��ام
 الس��يما العال��م االس�لامي -عنه��ا  ،تل��كاالوهام التي الشك انها ستذهب ادراج الرياح
في ضوء يقظة الش��عب الفلس��طيني وتمسكه
بمبادئ��ه  .تاري��خ العق��ود الس��بعة الماضي��ة
لكف��اح العال��م االس�لامي ض��د الصهيوني��ة
ومس��يرات الع��ودة ،واخيرا االوضاع الحساس��ة
التي تسود قطاع غزة في هذه االيام .
ابورضا صالح

ال��ى المج��ازر أو ال��ى الجرائ��م المخالف��ة
للقواني��ن االنس��انية والدولي��ة ،والتي هي
واضحة وضوح الشمس.
عن��د كل مج��زرة يرتكبه��ا تحال��ف
الع��دوان عل��ى اليمن ،ينس��ى أبن��اء اليمن
الجري��ح وم��ن يق��ف داعم �اً ومؤي��داً
ومتعاطف �اً معه��م ،المج��زرة الت��ي
س��بقتها ،والس��بب هو تزايد عدد الشهداء
والمصابي��ن م��ن مج��زرة ال��ى أخ��رى،
وربم��ا ه��ذا أصب��ح طبيعياً ومنطقي �اً ،ألن
«أبط��ال» التحال��ف الس��عودي ،طي��ارو
«مملك��ة الخي��ر» ،أصبح��وا متمرس��ين

بالقت��ل والتدمي��ر واالس��تهداف الفع��ال،
وكم��ا يب��دو ه��م يكتس��بون الخب��رات
م��ن مج��زرة ال��ى أخ��رى ،ودائم �اً يتعلم��ون
م��ن أخطائه��م أو م��ن تقصيره��م ف��ي
االس��تهدافات الس��ابقة ،والواض��ح أنه��م
يتنافس��ون بي��ن بعضهم ويتس��ابقون على
ع��دد الش��هداء والمصابي��ن اليمنيي��ن،
وربم��ا يحصل��ون عل��ى اوس��مة «الش��رف
الوطن��ي» ،تكريم��ا لخدماته��م المش � ّرفة

في محو أطفال اليمن من الوجود.
ف��ي ظل ما يحدث ف��ي اليمن من مجازر
تقش��عر لها االب��دان وتنحني له��ا الرؤوس
حزن��ا وش��فقة وتعاطف �اً ،ل��م يع��د نافع��ا
التوج��ه ال��ى المجتم��ع الدول��ي فه��و غير
موج��ود ،ولم يعد نافعا التوجه الى الدول
الق��ادرة والمتمكن��ة ،فه��ي خائف��ة خانع��ة
راضخ��ة ،ول��م يع��د مفي��داً طبع �اً ،اللع��ب
على الوتر العاطفي أو االنساني لدى قادة
التحالف السعودي ،فهم منه براء ...
المفي��د فق��ط ه��و متابع��ة المعرك��ة
ب��كل مخاطره��ا وتداعياته��ا ،والصم��ود

والثب��ات ف��ي المي��دان ،كم��ا ه��و حاص��ل
اآلن ف��ي الجبه��ات الداخلي��ة وف��ي جبهات
م��ا واء الح��دود ،والصب��ر والتس��ليم بحكم
اهلل س��بحانه وتعال��ى ،ألن فج��ر النص��ر آت
المح��ال وأصبح قريباً ،وم��ن فقد أعصابه
ضارب �اً «خب��ط عش��واء» ل��ن يق��وى عل��ى
متابعة المعركة ،وسينهار عاجال أم آج ً
ال،
والرحمة للشهداء والشفاء للمصابين.
شارل أبي نادر

أوقفوا تدخالتهم في سورية
يف��رك ق��ادة الراب��ع عش��ر م��ن آذار عيونه��م
فال يس��توعبون المش��هد المتحول في س��ورية
ومن حولها ويتصرفون وكأن ش��يئا لم يتغير
وه��م ف��ي حال��ة إن��كار للواق��ع وانفص��ال عن��ه
يصمم��ون على حم�لات الكراهية ض��د الدولة
الوطنية الس��ورية ورئيس��ها ومنهم من ينتظر
بغضب وأس��ى منذ سنوات ما وعده به جيفري
فيلتم��ان وم��ا كرره على مس��امعه مع زمالئه
مس��ؤولون وس��فراء م��ن الغ��رب ودول الخلي��ج
(الفارس��ي) .جلس��وا مع��ا يتس��قطون األخب��ار
وينتظ��رون معلوم��ات ع��ن س��يطرة جماع��ات
مس��لحة دعموه��ا بكل قوة حين تلبس��وا أقنعة
«ثورية» مزعومة ألجلها فأوعزوا لما يملكون
م��ن وس��ائل إعالمي��ة او يمون��ون عليه��ا بق��وة
التموي��ل الخليج��ي والتحري��ك األميرك��ي
لتنظي��م حم�لات واس��عة للتحري��ض عل��ى
الدول��ة الس��ورية والرئي��س الس��وري وهاه��م
الي��وم ف��ي صدم��ة كبي��رة فل��م يوفروا وس��يلة
أو موقفا والحاصل فش��ل مكعب وخيبة ثقيلة
وعج��ز ع��ن التكي��ف وتحج��ر سياس��ي قاص��ر
عن��د لغة غادره��ا منتجوها في معظم عواصم
حكومات العدوان سرا وعالنية.
كان��ت س��نوات الح��رب عل��ى س��ورية مجاال
لتج��ارة رابح��ة ف��ي نقل الس�لاح والمس��لحين
إل��ى س��ورية وبي��ع المس��تودعات ومخزونه��ا
الباقي بعيدا عن سطوة الجيش اللبناني وفي
بي��ع خدمات االتص��االت والتغطي��ة القانونية
واألمني��ة واإلعالمي��ة لش��يوخ التكفي��ر
ولمتاج��رة مربح��ة بوج��ع الن��زوح الس��وري
باقتط��اع حص��ص م��ن المعون��ات الدولي��ة
والخليجي��ة لجمعي��ات األبن��اء والزوج��ات
والمحاربين .يوش��ك كل شيء على االنهيار
دفع��ة واح��دة وه��م يتلق��ون األخب��ار بذه��ول
عاجزي��ن عن فهم التوازن الذي منع إس��رائيل
والوالي��ات المتح��دة م��ن تنفي��ذ التهدي��دات
وف��رض القي��ود على انتش��ار الجيش الس��وري
بالخط��وط الحم��راء التي رس��متها واش��نطن
وت��ل أبي��ب بصوت مرتفع .تس��اقط كل ش��يء
وتبخ��ر ف�لا أبع��د ح��زب اهلل وال المستش��ارون
اإليراني��ون وال ترجم��ت الق��وات األميركي��ة
الغازي��ة او ق��وات االحت�لال الصهيون��ي ف��ي
الج��والن تهديداته��ا ض��د الجي��ش العرب��ي
السوري الذي حرر الجنوب وانتشر حتى خط
فص��ل الق��وات دون قيد أو ش��رط .ل��م يبق لهم
لتعكير النصر السوري غير الرهان على جيب
داعش في اطراف السويداء وهو قيد التصفية
فم��ا أش��به خيبته��م الي��وم بصفعة تم��وز 2006
وتقري��ر فينوغراد واعترافه بانتصار المقاومة
رس��ميا ويعدون لنقل مراهناتهم البائس��ة إلى
إدلب وما قد يدبره أردوغان سارق معامل حلب
للتنص��ل من حلقة الضغط اإليراني الروس��ي

المساند لبسط سيادة الدولة السورية.
ش��اركوا بتحفي��ز حم�لات التس��ول الدولي��ة
بذريع��ة الش��كوى المتعاظم��ة م��ن ثق��ل النزوح
الس��وري وتأثيره االقتصادي والمالي فتحولت
الي��وم قضي��ة الن��زوح ضده��م بع��د المب��ادرة
الروس��ية وق��د ح��ل معه��ا اس��تحقاق االتص��ال
الرس��مي بدمش��ق والتنس��يق معها تماما كما
تح��ول النازح��ون ضد رغباتهم ف��ي االنتخابات
الرئاس��ية الس��ورية ع��ام  2014حي��ن صعقه��م
مش��هد الزح��ف إل��ى الس��فارة فنال��وا منه��م
التوبي��خ واالنتق��ام ف��ي تصريح��ات وتدابي��ر
رس��مية .تس��تمر االتص��االت بي��ن الدولتي��ن
خجولة خاضعة لش��روط الوصاية األميركية
السعودية الفرنسية وهم يحاصرون بأحقادهم
وبحمالتهم كل جهد للتنسيق بين الدولتين.
ع��ززت االنتص��ارت الس��ورية المتالحق��ة فرص
ع��ودة النازحي��ن إل��ى وطنه��م وانته��اء مواس��م
التج��ارة بآالمه��م كم��ا فتح��ت الط��رق إل��ى
الح��دود األردني��ة والعراقي��ة وب��ات المش��هد
الطاغ��ي ناف��را بش��بك المصال��ح اللبناني��ة
الحيوي��ة بخط��وات مس��تحقة اتج��اه الدول��ة
الس��ورية الت��ي تس��تعد لمعارك فاصلة وترس��خ
صورته��ا المنتص��رة ف��ي حصيل��ة الع��دوان
االس��تعماري ال��ذي ناص��روه وتمن��وا ل��ه خاتمة
اخ��رى رموا ثقلهم في محاوالت ترجيحها دون
ج��دوى .ال يأب��ه الفريق اللبنان��ي المتورط في
الح��رب عل��ى س��ورية بكل ما يس��اق من أس��باب
موجب��ة لمراجع��ة موقف��ه العدائ��ي وللتراج��ع
ع��ن مواصل��ة حم�لات الكراهي��ة والتحري��ض
المحكوم��ة بانته��اء الصالحي��ة وال ه��و يأب��ه
للض��رر الجس��يم ال��ذي يلحق��ه بالمصال��ح
اللبناني��ة الحيوي��ة والهامة وه��ذا ما بات يلقي
عل��ى عات��ق كل حري��ص ان يتح��رك لف��رض
وقف الحمالت السياس��ية واإلعالمية المعادية
لس��ورية م��ن لبن��ان ويب��دو ه��ذا الفري��ق بتكرار
أس��طوانته المش��روخة كمن يصيح في جنازة
«ان ش��اء اهلل دايمة” .منط��ق هذا الفريق ليس
فحس��ب غي��ر واقعي بل ه��و انفصامي بالمعنى
المرض��ي وه��م يري��دون مواصل��ة الش��تائم
والتدخ�لات والحم�لات العدائي��ة وبالمقاب��ل
يتوسلون الطرق الملتوية للمشاركة في ورشة
إعم��ار س��ورية ويري��دون م��ن الحك��م اللبنان��ي
تحم��ل وزر تخريبه��م المتواص��ل لس��عيه إل��ى
تحقي��ق مصال��ح اللبنانيي��ن باس��تئناف عب��ور
صادراته��م الزراعي��ة والصناعي��ة إل��ى الع��راق
واألردن عب��ر األراض��ي الس��ورية وإنج��ازه للحل
ال��ذي يزي��ح اعباء الن��زوح الس��لبية عن كاهل
االقتص��اد والخزين��ة بينم��ا تس��تمر حمالته��م
المشحونة بالحقد والضغينة وقد باتوا بكلمة
عبئا على البلد ومصالح شعبه.
غالب قنديل

