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حذار مخطط «�إ�سرائيل» و�أميركا لت�صفية الق�ضية

ماذا يحدث بعد القب�ض على �أ�شهر الجوا�سي�س؟

التج�س�س في �أميركا و�أ�سلوب التعامل معها
�أبرز ق�ضايا
ّ
إيرل بيتس:

كان بيتس يعمل لدى  FBIومهمته مراقبة
الجواسيس الذي يمكن أن تزرعهم موسكو في
األمم المتحدة ،لكنه سرعان ما اتصل بموسكو
عارضا ً بيع خدماته منذ عام  ،1987واستمر
في العمل لحساب األجهزة الروسية بعد انهيار
االتحاد السوفياتي نحو ربع مليون دوالر خالل
سنوات عمله التسع .ولم تكتشف أجهزة األمن
األميركية ما يفعله بيتش إال عام  1996بعد
معلومات وصلتها من عميل مزدوج ،وصدر في
حقه حكم بالسجن لمدة  27عاما.

جوناثان بوالرد:

قبل أكثر من ربع قرن كان بوالرد شخصية
م��ح��وري��ة ف���ي ال���ع�ل�اق���ات ب��ي��ن واش��ن��ط��ن
و»إسرائيل» ،إذ كان يعمل في مجال تحليل
المعلومات في البحرية األميركية لدى القبض
عليه بتهمة تسريب بيانات لصالح «إسرائيل»
عام  ،1985وصدر في حقه حكم بالسجن لمدى
الحياة عام .1987

روبرت هانسن:

فرانسيس غاري باورز:

خ�ل�ال ن��ه��اي��ة ال��ع��ق��د ال��خ��ام��س م��ن ال��ق��رن
الماضي كانت وكالة االستخبارات األميركية
 CIAتنفذ طلعات ج��وي��ة على ارتفاعات
شاهقة عبر الطائرة السرية  U-2المخصصة
للتجسس ،وظ��ل الوضع كذلك حتى إسقاط
إح��دى تلك ال��ط��ائ��رات ع��ام  ،1960وقبضت
القوات السوفياتية على طيارها ،فرانسيس
غ��اري ب��اورز ال��ذي أنكرت ال��والي��ات المتحدة
صلتها به أو بالطائرة ،فعرضت موسكو حطام
الطائرة وحاكمت الطيار الذي صدر في حقه
حكم بالسجن بتهمة التجسس ،ولم يفرج عنه
إالّ عام  1962بصفقة تبادل أفرجت بموجبها
واشنطن عن الجاسوس السوفياتي رودلف
أبل.

فالديك إنغر ورودلف
شيرنياييف:

إنغر وشيرنياييف كانا من ضباط جهاز كي
جي بي االستخباراتي السوفياتي ،عمال على
نحو سري على األراضي األميركية ،واعتقلهما
مكتب التحقيقات الفدرالية  FBIبعملية سرية
منسقة مع البحرية األميركية ع��ام ،1977
واعترفا بالتجسس لحساب موسكو التي
بادلتهما بخمسة منشقين كانوا يرغبون في
الفرار إلى أميركا.
تقول األجهزة األمنية األميركية إن عملية

جاك خزمو
حاليا ً عقوبة السجن مدى الحياة.

م��ع ال��ح��دي��ث ع��ن إم��ك��ان إط��ل�اق س��راح
الجاسوس «اإلسرائيلي» جوناثان بوالرد ،تثار
التساؤالت حول أبرز قضايا الجاسوسية في
الواليات المتحدة وأسلوب التعامل معها ،وما
يحصل بعض القبض على أشهر الجواسيس
في البالد وكيفية إج��راء عمليات التبادل في
حال كانوا من جنسيات أخرى.

الجاسوسة «ليموناضة»
اعتقال إنغر وشيرنياييف ،التي أطلق عليها
اس��م «الليموناضة» منحتها فرصة كبيرة
للتعرف إلى طرائق العمل السرية الخاصة
باالستخبارات السوفياتية.

جون والكر:

ك���ان ج���ون وال��ك��ر ي��دي��ر عملية تجسس
ب���االش���ت���راك م���ع اب��ن��ه ل��م��ص��ل��ح��ة االت��ح��اد
السوفياتي بين  1967و ،1985وكان يعمل
خبير اتصاالت لدى البحرية األميركية عندما
واجهته مشاكل مالية دفعته إلى التوجه نحو
السفارة السوفياتية وع��رض بيع معلومات
وأجهزة سرية .وتعتقد الواليات المتحدة أن
األجهزة والمعلومات التي قدمها والكر أتاحت
للسوفيات التجسس على االتصاالت العسكرية
األميركية والتمكن من تحديد مواقع سائر القطع
البحرية ،بما في ذلك الغواصات .ولم تطلب
موسكو مبادلة والكر ،لكنه تمكن من عقد صفقة
مع االدع��اء العام أقر بموجبها بذنبه في تهم
التجسس مقابل تخفيف العقوبة عن ابنه.

رونالد بيلتون:

كان بيلتون أحد عناصر جهاز األمن القومي
األميركي الذي يعمل بسرية شديدة على أنظمة

األم��ن اإللكتروني ،بعد سنوات عمل خاللها
مسؤوال ً عن قسم االتصاالت في وحدة تابعة
للقوات الجوية األميركية .وغادر بيلتون العمل
األمني عام  ،1979لكنه تعرض لمشاكل مالية
دفعته إلى التوجه نحو السفارة السوفياتية
في فيينا عارضا بيع معلومات سرية ،بما
في ذلك معلومات حول برامج سرية أمريكية
للتجسس على كوابل االتصاالت السوفياتية،
ولم تكتشف واشنطن حقيقة بيلتون إال بعد
انشقاق مشغله السوفياتي وفراره إلى أميركا
عام  ،1985وصدر في حقه حكم بالسجن مدى
الحياة ،علما ً أنه كان يبلغ من العمر لدى إدانته
 72سنة.

ألدريش أميس:

كان أميس أحد موظفي وكالة االستخبارات
المركزية األميركية  ،CIAوأق��ر عندما كان
يبلغ من العمر  31عاما ً بممارسة الجاسوسية
رغم أنه كان متخصصا ً في مالحقة شبكات
التجسس السوفياتية ،وتعتقد األجهزة األمنية
األميركية أن المعلومات التي سربها أميس إلى
موسكو منذ عام  1985أدت إلى اعتقال وإعدام
ع��دد من المسؤولين السوفيات الذين كانوا
يتجسسون لحساب واشنطن ،ويقضي أميس

ال�شباب المقد�سيون
بين االنتماء وظاهرة «الت�س ّكع»
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ثمة مظاهر ومشاهد متناقضة في المدينة المقدسة،
فأنت تتلمس ذلك في أرض الواقع ،وفي محاولة لفهم تلك
الظواهر والمشاهد ،علينا أن نستند إلى التحليل الملموس
للواقع الملموس ،ففي أكثر من مناسبة وأكثر من معركة
جماهيرية وكفاحية حول قضايا وطنية ومجتمعية مع
االحتالل ،كقضايا األسرى واالستيطان واألقصى وهدم
المنازل ،رأينا بأن الشباب المقدسي يتصدر المشهد في
المدينة ،بل لديه من المبادرات واإلب��داع��ات ،التي جعلت
منه المحرك الرئيس للشارع المقدسي والسابق للقوى
واألح��زاب السياسية في قيادة الشارع ،وليس أدل على
ذلك ففي مناسبات كثيرة مثل ذكرى النكبة ويوم األرض
وغيرها ،كان الشباب المقدسي يتصدر الصفوف ويقود
الشارع ،وكذلك رأينا المبادرة الشبابية النوعية والمتمثلة
بحشد أكبر عدد من شباب وأبناء شعبنا في أطول سلسلة
قراءة حول سور القدس.
ونحن في إطار تشخيصنا لهذه المبادرات واإلبداعات
الشبابية مجتمعيا ً ووط��ن��ي��ا ً يجب أن ال يغيب ع��ن بالنا
بأن تلك الظواهر تعبير عن أن شبابنا لديهم القدرة على
العطاء والتضحية ،ولكن تلك الطاقات والمبادرات ال تجد
حاضنة جدية وحقيقية تعمل على تأطيرهم وتنظيمهم
وب��م��ا ي��س��ت��ج��ي��ب ل��ه��م��وم��ه��م وم��ش��اك��ل��ه��م وم��ب��ادرات��ه��م
وطموحاتهم ،وحتى في إط��ار ما يقومون به من أنشطة
ومبادرات وإبداعات ،تجد أن هناك من يثبط عزائم الشباب
وهمتهم ،ويعمل على إجهاض تلك المبادرات أو األنشطة،
حتى ال ينكشف عجزه وق��ص��وره ،وع��دم تحمله للمهام
والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ،وهناك من ت��راه من
القوى واألح���زاب من يركب الموجة لكي يصعد ويظهر
على تلك النضاالت والتضحيات أو يعمل على تجييرها
لخدمة هذا الطرف أو ذاك.
وفي الوقت الذي نثمن ونقدر لشبابنا وصبايانا هذه
األدوار في خدمة قضايا مجتمعهم وشعبهم ،إال أن هذا
يجب أن ال يعمينا عن رؤية الصورة من الزاوية األخرى،
أو رؤي��ة النصف الممتلئ من الكأس فقط ،فواضح بأن
االحتالل في إطار الحرب الشاملة التي يشنها على شعبنا
في مدينة القدس ،أول ما يستهدف في حربه الفئة الحية
م��ن المجتمع أال وه��ي ال��ش��ب��اب ،فهو ي��رى أن تلك الفئة
والشريحة هي التي تشكل عصب الحركة الوطنية ورأس
حربتها ف��ي مجابهة وال��ت��ص��دي لخطواته وممارساته
وإجراءاته القمعية في مدينة القدس بحق أهلنا فيها ،ولذلك
نجده يضع على رأس جدول أعماله ،فصل هؤالء الشباب
عن جسم الحركة الوطنية وإخراجهم من دائ���رة الفعل
الوطني ،ولذلك يرسم خططه وبرامجه على هذا األساس،
فعلى سبيل المثال ي��رى ب��أن الطريقة األنجح واألسلم
لهتك وتدمير النسيج المجتمعي المقدسي ،تتأتى من
خالل القدرة على احتالل وعي هؤالء الشباب والسيطرة
على ذاكرتهم المجتمعية ،وإض��ع��اف انتمائهم وثقتهم
وقناعاتهم بمشروعهم الوطني وعدالة قضيتهم ،وهذا
المشروع يجري العمل عليه بشكل جدي من خالل أسرلة
المناهج التعليمية في المدينة المقدسة ،وبما يشوه وعي
وانتماء حوالى أكثر من  80ألف طالب مقدسي ،وبالمقابل
يجري الزج بالطلبة المتسربين من المدارس والتي تصل
نسبتهم في المظلة التعليمية التابعة لبلدية االحتالل ودائرة
معارفها في المرحلة الثانوية إلى  50في المئة في األعمال
ال��س��وداء في س��وق العمل اإلسرائيلية أو دفعهم لدائرة
استغاللهم أو تجنيد قسم منهم ف��ي إط��ار خلق وإث��ارة
الفتن والمشاكل االجتماعية «الطوش» وغيرها من اآلفات
واألم��راض االجتماعية كتعاطي المخدرات أو االنغماس
في الرذيلة وأعمال البلطجة والزعرنة والتسكع.
واالح���ت�ل�ال ه��و ي��م��ارس ه���ذا ال����دور م��ن أج���ل عملية
التخريب والتدمير الممنهج للمجتمع المقدسي وفي
مقدمه الشباب ،كهدف من األه���داف التي يسعى إليها،

والتي لم تعد تقتصر على طريقة أو أسلوب وحيد بعينه،
بل نجد أن هناك مجموعة برامج ومشاريع يخطط لها لكي
توصله للهدف ،حيث نرى أن هناك ما يسمى بمشروع
الخدمة «الوطنية» وال���ذي يهدف م��ن خالله إل��ى تجنيد
الشباب المقدسي وجوهرهم الطلبة للعمل في مرافق
وأجهزة وأعمال مدنية مرتبطة مباشرة بأجهزته األمنية
والشرطية ،أو التي لها عالقة بتفريغ الشباب المقدسي
من أي محتوى وطني.
ول��ك��ن ليس االح��ت�لال وح���ده ه��و ال��م��س��ؤول عما آلت
وت��ؤول إليه أوض��اع الشباب المقدسي ،بل واض��ح بأن
هناك أزم��ة مركبة ومتداخلة ومتشعبة يعيشها شبابنا
في المدينة المقدسة ،نتاج ألزمة اجتماعية عميقة يعيشها
المجتمع الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة ،وما نتج منها
من تدمير للكثير من القيم اإليجابية من تعاضد وتكاتف
وتعاون وكذلك االنهيار واالن��ح�لال األخالقي والتفكك
األس���ري والمجتمعي ،يضاف إليها م��ا يعانيه الشباب
المقدسي من أزمات اقتصادية ،حيث  78في المئة من أبناء
القدس تحت خط الفقر ،وانسداد األف��ق أم��ام االستقرار
والقدرة على العيش في المدينة ،وتولد الشعور باإلحباط
واليأس بين هؤالء الشباب ،حيث هويتهم الوطنية أصابها
الكثير من التشويه ،وفرص العمل أمامهم محدودة ،فهم
يشعرون بشكل جدي بغياب وفقدان العنوان والمرجعية
والحاضنة لهم ،يضاف لكل ذلك غياب الوعي والتوعية
وال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��رع��ى وتهتم ب��ش��ؤون��ه��م ،وتشكل
الحاضنة والراعية إلبداعاتهم ومبادراتهم ،والمعبرة عن
همومهم ومشاكلهم.
في ظل كل ذل��ك ت��رى ب��أن ه��ذا الشباب التائه والفاقد
لألمل والمفرغ من الوعي والمحتوى والمتولد لديه شعور
بالدونية تجاه عدوه ،يخرج ويهيم على وجهه ويتسكع
في الشوارع ويقوم بأفعال وممارسات ،ال تنعكس أو
تنسجم مع قيمنا وأخالقنا ،حيث نجد بأن شوارع القدس
وبالذات ش��ارع صالح الدين أو أم��ام المدارس الثانوية
واإلع��دادي��ة ،تتحول إلى ساحات تسكع لشباب وطالب
أو حتى طالبات ،يريدون فيها أن يعبروا عن ذاتهم ،ولفت
االنتباه إليهم ،على أنهم «دون��ج��وان» عصرهم ،أو أنهم
األقدر على الوصول إلى قلوب الصبايا ،أو من ترى في
نفسها بأنها محور وم��رك��ز اهتمام ال��ش��ب��اب ،ويجري
التعبير ع��ن ذل��ك عبر التسكع بمجموعات م��ن الشباب
ال��ذي طبعا ً يحمل األج��ه��زة الحديثة والتي تنطلق منها
أغان أو موسيقى غربية وعبرية ،أو من خالل «التمختر»
بسياراتهم أم��ام الصبايا والسير بسرعة جنونية مع
«تشحيط وتفحيط» واالستماع إلى أغان عبرية وغربية
أو عربية هابطة ،وهذا تعبير عن عمق األزمة وعدم الثقة
بالنفس ،واعتبار أن الموسيقى العبرية أو الغربية ،نوع
وشكل من التطور والتقدم ،وليس االغتراب عن الواقع،
وكذلك ترى قطعان من أولئك الشباب يسيرون وتصدر
عنهم ضحكات هستيرية ،ومنهم م��ن ت��ج��ده بقصات
شعر ومالبس تمسخ الشخص كانسان ،وت��رى العديد
من هذه المجموعات المتسكعة والتائهة تالحق الفتيات
في الشوارع وتطلق العنان لبذاءتها وكلماتها الجارحة
المتجاوزة للغزل ،والتي تصل بالبعض لحد التحرش
العلني والجسدي بالفتيات.
إننا أم��ام ظاهرة ج��دا ً مسيئة ،قد تشكل مخاطر جدية
ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع ،وه���ي ن��ت��اج أزم�����ات عميقة اجتماعية
وجنسية ،وغياب الوعي والتربية على أكثر من مستوى
بيت ومؤسسة تعليمية أو ثقافية أو دينية ،وكل ذلك أنتج
سلوكا ً وقيما ً وثقافة مشوهة ،تفعل فعلها ف��ي تدمير
المجتمع ،ول��ذل��ك ن��رى أن المسؤولية ف��ي ه��ذا الجانب
بحاجة لعالج وتوعية وتثقيف ومساءلة ومحاسبة على
أكثر من صعيد ،بيت ومدرسة وجامعة ومؤسسة شبابية
أو حزبية أو دينية ،والتصدي لهذا بحاجة إلى فهم عميق
لطبيعة األزم��ة والمشكلة وإي��ج��اد الطرق واآلل��ي��ات التي
تمكن من وضع عالجات لها.
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بدأ هانسن التجسس لمصلحة السوفياتي
عام  ،1979بعد ثالث سنوات على بدء عمله
في صفوف  ،FBIويقول االدع���اء األميركي
العام إن جمع  1.4مليون دوالر لقاء المعلومات
التي باعها لموسكو خالل تلك الفترة ،وأنهى
عالقاته مع جهاز كي جي بي عام  ،1991لكنه
ع��اد لعرض خدماته على األجهزة الروسية
التي ورث��ت��ه ع��ام  .1999وقبضت الشرطة
على هانسن بعد قيام بوضع مغلف لمصلحة
االستخبارات الروسية في إح��دى الحدائق
العامة ،وص��در في حقه حكم بالسجن مدى
الحياة بعدما أق ّر بذنبه.

شبكة آنا شابمين:

تعتبر قصة آنا شابمين من بين أبرز قصص
الجاسوسية خالل فترة ما بعد الحرب الباردة،
إذ عاشت تلك الجاسوسة ال��روس��ي��ة حياة
طبيعية في نيويورك ،في انتظار األوام��ر من
موسكو ،واعتقلت بعد سنوات من التحقيقات
المتواصلة برفقة عشرة من المتورطين معها.
وجرت مقايضة شابمين وشبكتها عام 2010
مقابل أربعة من الروس المدانين بتهم التجسس
لحساب دول غربية ،في عملية تبادل جرت في
مطار فيينا الدولي ،وتحولت شابمين بجمالها
اآلخ��اذ وجها ً مشهورا ً في الحياة االجتماعية
الروسية ،وظهرت بالمالبس الداخلية على
أغلقة المجالت الروسية ،كما احتلت منصبا ً
قياديا ً في الفرع الشبابي من الحزب الذي
يقوده الرئيس فالديمير بوتين.



ال ب ّد من االعتراف بحصول تراجع كبير في دعم األخوة
القادة العرب ،والشعوب العربية ،وقادة العالم اإلسالمي،
للقضية الفلسطينية ،إذ كانت ماضياً ،وقبل عشرات
السنين ،القضية المركزية لألمتين العربية واإلسالمية .قد
نتساءل :من المسؤول عن هذا التراجع الملحوظ والكبير؟
هل نحن الفلسطينيين ،أو القادة العرب ،أو المعطيات
الدولية وأهمها أن العالم كلّه يعيش أزمة «أخالق كبيرة»
إذ ك ّنا وما برحنا في عصر الغاب؟
قد نتحمل نحن المسؤولية ألننا أردنا أن يكون قرارنا
الفلسطيني مستقالً ،وقبلنا باتفاق «أوسلو» ،وكنا السبب
في انفتاح بعض الدول العربية على «إسرائيل» ،إذ أعددنا
االرض الخصبة لذلك .وساهم القرار الفلسطيني المستقل
في ابتعاد غالبية قادة العرب ،وساهم في تخليهم عنا،
والتنصل من مسؤولية حل القضية الفلسطينية ،وتركوا
لنا أعباء كبيرة في مواجهة «إسرائيل» وصلفها وتعنتها،
وسياستها االستيطانية التوسعية ،إلخ.
يتح ّمل العرب يتحملون أيضا ً المسؤولية فبعضهم لهث
وراء التطبيع مع «إسرائيل» إرضا ًء ألميركا ،وللحفاظ على
مصالحهم الذاتية ،حتى أن دعمهم للشعب الفلسطيني بدأ
يضمحل ،وكان الدعم سخ ّياً .أما اليوم فهو «بالقطارة» ،مع
شروط ،وبعد إلحاح كبير!
وما حصل للعالم العربي ،حصلت نسخة طبق األصل
عنه مع قادة دول مجلس التعاون االسالمي الذين أقاموا
عالقات مع «إسرائيل» ونفضوا أياديهم من هذه القضية،
تاركين عبئها وثقلها على الشعب الفلسطيني وحده!
أصدقاء األمس الذين قطعوا العالقات الدبلوماسية مع
«إسرائيل» بعد حرب تشرين  ،1973يقيمون اليوم عالقات
قوية مع «إسرائيل» .وكنا في السابق نحكم ونسيطر
على الساحة الدولية لكننا فقدنا اليوم هذا التأثير ،وها
«إسرائيل» تتوغل في القارة األفريقية وتحاصر العرب
هناك من قلب أفريقيا.
هل يحدث ذلك كله ألننا مقصرون ،أو ألن ثمة أسبابا ً
أخرى؟
بلى ،هناك أسباب أخ��رى ساهمت في ه��ذا التراجع
الخطير في دعم قضيتنا الفلسطينية العادلة ،ومن أبرزها
انهيار االت��ح��اد السوفياتي ووج��ود قطب عالمي واحد
هو الواليات المتحدة التي عملت استنادا ً إلى مصالحها
ومصالح حلفائها ،خاصة الحليفة المدللة «إسرائيل»،
حتى أن جميع ق���رارات األم��م المتحدة التي كانت ضد
«إسرائيل» والصهيونية والعنصرية ُشطبت ،أو ج ّمدت
بأكملها ،وأصبحت «اسرائيل» الجسر الذي ال ب ّد من العبور
منه للحصول على دعم أميركي.
عندما كان في العالم قطب واحد ،بدأت األخالق السياسية
واالجتماعية والدولية تشهد انحالال ً وانحطاطاً ،وخير مثل
على ذلك أن اإلدارة األميركية خدعت العالم وكذبت عليه
بأن العراق يملك أسلحة دمار شامل ،فبررت احتاللها له

عام  .2003وبحجة االعتداء اإلرهابي على أميركا في 11
أيلول  ،2001احتلت أميركا افغانستان .وهذا االنحطاط
في األخالق أدى الى تدمير دول ،والى حدوث فوضى كبيرة
في العالم .تصوروا أن «إسرائيل» تشن حربا ً على لبنان
في تموز  ،2006وبعض الدول العربية ،بدال ً من دعم لبنان
ومقاومته للتصدي لهذا العدوان الواسع الغاشم ،أدانت
حزب الله وحملته مسؤولية اندالع هذه الحرب ،علما ً أنها
كانت مخططا ً لها «إسرائيلياً» أساساً.
عام  2006أجريت انتخابات في المناطق الفلسطينية،
وف���ازت فيها كتلة حماس االنتخابية ،ورغ��م اعتراف
«إسرائيل» وأميركا بنزاهة االنتخابات إال أنهما عاقبتا
الشعب الفلسطيني على نتائجها بفرض حصار على
قطاع غزة .وتمادت أميركا في تصرفاتها الالأخالقية من
خالل توجيه رسالة ضمانات في نيسان  2004إلى رئيس
وزراء «إسرائيل» آن��ذاك آريئيل ش��ارون تؤكد فيها دعم
أميركا لمطالب «إسرائيل» ومواقفها :ال تنازل عن القدس،
ال إلزالة المستوطنات ،ال لحق العودة للشعب الفلسطيني،
ال للعودة إلى حدود  4حزيران  1967إالّ بعد إجراء تعديل
على ذلك.
وها هي تتمادى ضد روسيا التي قبلت بضم شبه جزيرة
القرم إليها ،بناء على رغبة أبناء القرم ،فتفرض عقوبات
اقتصادية على روسيا وتعتبر رأي شعب القرم غير قانوني
ومرفوض.
خالصة القول إن وجود قطب واحد في الهيمنة العالمية،
وعدم تحلي هذا القطب بأخالق رفيعة ،وتص ّرفه بحرية
ضاربا ً بعرض الحائط سائر القوانين الدولية ،ساهم في
ما يحدث في هذا العالم من فوضى ودمار.
أليست أميركا مسؤولة عما يعانيه العراق اليوم؟
أليست هي المتآمرة األولى على سورية وتتحمل مسؤولية
ما يحدث فيها منذ أكثر من ثالث سنوات؟ ألم تساهم في
تقسيم السودان؟ أليست هي التي تخلّت عن زعماء كانوا
مرتمين في أحضانها؟
كل ما ذكر معروف ،لكن المعطيات الدولية بدأت تتغير،
وب��دأت أقطاب تظهر على السطح متحدية ه��ذا القطب
االميركي الظالم ،ولذلك علينا إعادة حساباتنا ودراسة
الوضع مجددا ً بعمق وهدوء.
آن االوان لنعمل مجددا ً على إعادة االعتبار إلى قضيتنا
الفلسطينية كي تعود القضية المركزية .وحان الوقت كي
نوحد صفوفنا ،فلسطينيين وعرباً .وال ب ّد من الحذر من
مخطط خطير جدا ً تعده «إسرائيل» بالتعاون مع أميركا
يتضمن تصفية هذه القضية عبر اتفاقات ملغومة تفرض
علينا وقد تؤدي الى ترحيلنا عن أرضنا.
الضغوط على شعبنا كبيرة ،لكن ثقتنا بقيادتنا كبيرة
أيضا ً في إفشال هذا المخطط من خالل التمسك بحقوقنا
الشرعية كافة ،وعدم التنازل عن ثوابتنا الفلسطينية ،مهما
تكن الظروف والضغوط والمعطيات واألجواء السلبية.

 ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيادر السياسي»،
القدس المحتلة

«�إخوان» اليمن بعد فوز �أردوغان في االنتخابات
علي القحوم
تركيا في ظ ّل حكم أردوغ��ان ضعفت اقتصادياً ،وتخبّطت
سياسياً ،ولم تستطع أن تق ّرر اتجاهها وأي وجهة تريد أن تميل
إليها ،إلى الشرق أم إلى الغرب ...حيث حاول أردوغان أن يعمل
متغيّرات في السياسة التركية ،وخطا خطوات تشريعية من
شأنها منحه عضوية في االتحاد األوروبي ،لكن من دون جدوى،
فالغرب اكتفى بمنح حكومة أردوغ��ان عضوية في ما يس ّمى
«حلف الناتو».
ففي ال��وق��ت ال��ت��ي تعاني تركيا وض��ع �ا ً اق��ت��ص��ادي�ا ً سيئا ً
واضطرابات سياسية قام أردوغان بتحميل الشعب التركي ما
ال يطيق وأقحمه في مستنقع الصراعات الدولية ...ليشكل هذا
عبئا ً فوق األعباء التي يعاني منها الشعب التركي ،فأثقل كاهل
الشعب وتحرك في االتجاه الخاطئ ...حيث ح� ّول تركيا في
اآلونة األخيرة إلى مسرح للمؤامرات الدولية والخارجية ومنطلق
للمشروع الهدام بين هاللين «التكفيري – األميركي» ...فما أن
جاء عام  2011حتى انكشف واتضح زيف ما ادعاه أردوغان
وحزبه من نظرية «صفر مشاكل» في شعار كان يحمله حزب
العدالة والتنمية عندما صعد إلى السلطة لتتح ّول النظرية
إلى «صفر أصدقاء» ،حيث دخل في عداءات مع دول الجوار في
ِ
يكتف بهذا وحسب بل قام بزرع عداءات مع
سورية والعراق ولم
مصر وإيران وروسيا ،وهذا كله بسبب انجرار حكومة أردوغان
إلى المستنقع السوري وإعالن الحرب على سورية .فعلى مدى
ث�لاث سنوات وأردوغ���ان يفتح الباب بمصراعيه للجماعات
التكفيرية والتسهيل في دخولهم إلى سورية وبنيت المعسكرات
على الحدود التركية السورية ،وبدأت تدرب العناصر المأجورة
والمؤدلجة أميركيا ً سعودياً ،ومن ثم تزودها بالسالح لتدخل
إلى سورية تقتل وتدمر وتعبث باألمن واالستقرار تحت عنوان
ثورة مستوردة خارجيا ً هكذا أريد لسورية أن تكون .لكن صمود

شعبها ورباطة جأش جيشها وحكمة قيادتها جعلها صامدة
أمام اعتى الحروب .وما من فترة حتى تبدأ بشائر النصر تلوح
في األفق وتقترب ساعة الصفر ويبدأ العد التنازلي والعكسي
وينهار المشروع التآمري على سورية وتنهار معه دول تآمرت
ودعمت وساهمت في تخريب سورية العروبة وحصنها الشامخ.
فاالنجازات التي يقدمها الجيش العربي السوري في هذه األيام
يثبت وبجالء صالبة سورية وصمودها أمام االستكبار العالمي.
فالنصر بات قاب قوسين أو أدنى لتخرج سورية العروبة بعد
ذلك منتصرة محفوظة الكرامة والسيادة طاهرة مطهرة من رجس
أميركا وحيواناتها القذرة.
هنا في المقابل نتابع مجريات األحداث الحاصلة اليوم في
العالم وفي المنطقة ونترقب ونرصد المواقف والمعطيات لكي
نبني عليها مرتكزات تحليلنا للوضع الحالي في المنطقة ككل
وفي اليمن بشكل خاص .كنا وما زلنا نتابع كيف انكمش إخوان
اليمن وتجردوا في اآلون��ة األخيرة وتبرأوا من تنظيم اإلخوان
ال سيما بعد إعالن نظام آل سعود إدراجهم في قائمة ما أسموه
باإلرهاب .هنا نريد أن ن��درس الخطوات التي قام بها إخوان
اليمن قبل فترة أي قبل فوز أردوغان .وكذلك بعد فوزه لتخلص
لنا صورة واضحة عن التقلبات السياسية واأليديولوجية عن
إخوان اليمن .فبعد فوز أردوغان في االنتخابات المحلية فرحوا
وزغردوا وابتهجوا في إشارة واضحة انه ما دام وعاد لإلخوان
كيان ودولة فال داعي للقلق ،ال سيما بعد سقوط اإلخوان وفشل
مشروعهم التآمري في مصر حيث بدأ عليهم حالة من االنكماش
والقلق الشديد والتخبط في ذلك الوقت بل وصل بهم الحال إلى
أن يتنكروا لإلخوان وليس لهم صله بهم وما جرى لهم ال عالقة
لهم به ،فيما هم كانوا يتحدثون بفصيح العبارة وعبر منابرهم
بأنهم إخوان .وكانت منابرهم تعيد نشر سيرة حياة حسن البنا
في سهيل وغيرها وفي صحفهم ومواقعهم االلكترونية وباألخص
بعد أن صعد إخوان مصر إلى السلطة .فمن العجيب تقلباتهم

فتارة إخوان وتارة ال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الغباء
السياسي الفاحش الذي ينتهجه إخوان اليمن .كما أنهم كانوا
ينظرون إلى ما سيحصل في تركيا وما ستنتج منه االنتخابات ال
سيما أن الشعب التركي تحرك ضد سياسة اإلخوان .وطالب في
تظاهرات مليونية تغيير الحكومة وكان الرهان على االنتخابات
حتى أردوغان نفسه اهتز من هذا الحراك الشعبي وأعلن بإغالقه
تويتر ومواقع التواصل االجتماعي األخ��رى .فكان القلق سيد
الموقف حتى أتت االنتخابات وخ��اض أردوغ��ان االنتخابات
وأعلن فوزه حتى طلع منتشيا ً ومتحديا ً لخصومه .طبعا ً فوز
أردوغان ال يعني انتهاء الحراك الشعبي أو أن المعارضة ضعيفة
وواع،
أو أن البديل غير متوافر ال الشعب التركي شعب متحضر
ٍ
حيث ت��رك ألردوغ���ان فرصة أخيرة عسى ولعل أن يغير من
سياسته العدائية تجاه سورية وتحيد تركيا عما يجري اليوم
في المنطقة.
في المقابل إخ��وان اليمن وبعد فوز أردوغ��ان ومن حديثهم
الواسع في منابرهم الظالمية مبتهجين ومسرورين ،وكأن
لسان حالهم يقول ويخاطب أبناء الشعب اليمني إننا ما زلنا
على ما نحن عليه مصممون في الوصول إلى السلطة مهما كلف
األمر .ولن تسقط الحكومة وسنبقى هكذا لن تتغير سياستنا وال
هوسنا السلطوي وستبقى أيها الشعب المغلوب على أمره تحت
الهيمنة ،مستندين إلى تدخالت الخارج لضرب الخصوم في
الداخل متناسيين أن األمور بيد الله وهو مغير األحوال من حال
إلى حال وما يوم مصر عنهم ببعيد .ال سيما أن الشعب اليمني
ال يزال يتحرك وبعنفوان وزخم ثوري كبير في إسقاط مشاريع
االستعمار والتآمر واالرتهان والتبعية والخروج من حياة الذل
إلى حياة العزة والكرامة .وفي األخير نخلص إلى معادلة «إن
إرادة الشعوب حتما ً هي من تنتصر» وه��ذا الزمن يعتبر زمن
الشعوب فهي من تختار ومن تحدد مصيرها وفق مشروع قرآني
يمنع االختراق.

