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م�سيرات مليونية في عوا�صم عربية و�إ�سالمية �إحياء ليوم القد�س وت�ضامن ًا مع قطاع غزة

مدارات

كيري يقترح خطة من مرحلتين لوقف النار في غزة
اس���ت���م���ر ال�����حَ �����راك ال��س��ي��اس��ي
وال��دب��ل��وم��اس��ي ،ال��دول��ي واإلقليمي،
على أشده في محاولة إليجاد مخارج
إليقاف العدوان الصهيوني على شعبنا
الفلسطيني ،وب��م��ا يحفظ م��اء وجه
كيان العدو ال��ذي بدأ يصيبه االنهاك
من استمرار حربه الهمجية ،وهو الذي
يعتمد ال��ح��رب الخاطفة والقصيرة
تحقق له أهدافه العدوانية ،وكلما طال
أمد هذا العدوان يعرف ان النصر هو
حليف أبن األرض التي يرويها بدمائه
وعرقه ومقاومته.
وف���ي ض���وء ذل���ك ت��أت��ي ال��ج��ول��ة
المكوكية لوزير الخارجية األميركي
جون كيري الذي اقترح أمس ،خطة من
مرحلتين لوقف إطالق النار في غزة،
تتضمن في المرحلة األولى هدنة لمدة
أسبوع تبدأ غ��دا ً األح��د ،وبعد دخول
الهدنة حيّز التنفيذ ،تبدأ مفاوضات بين
مسؤولين فلسطينيين و»إسرائيليين»
حول المسائل االقتصادية والسياسية
واألم��ن��ي��ة الرئيسية ،بمشاركة دول
أخرى».
ال��م��ع��ل��وم��ات ن��ق��ل��ت��ه��ا صحيفة
«نيويورك تايمز» عن مسؤول شارك في
المفاوضات التي أجراها كيري ،والذي
أك��د أن «تفاصيل مه ّمة من الخطة ال
تزال قيد التفاوض» .ومن بين المسائل
العالقة مقترح «إسرائيلي» بإبقاء جنود
إسرائيليين في غزة خالل الوقف الموقت
إلطالق النار.
وبحسب الصحيفة فإن كيري أجرى
بموازاة جولته في المنطقة ،محادثات
م��ع ن��ظ��رائ��ه ف��ي قطر وم��ص��ر وتركيا
والنرويج ،مضيفة أن «المحادثات مع
وزيري خارجية قطر وتركيا ُتعد مهمة
على نحو خاص ،ألن الدولتين دعمتا
حماس ويبدو أن لديهما بعض النفوذ
على الحركة ،كما يبدو أنهما تعمالن
كوسيطين».
و قالت اإلذاع���ة اإلسرائيلية« :إن
كيري نقل اق��ت��راح�ا ً لوقف ال��ن��ار إلى
الحكومة «اإلسرائيلية» وحماس ينص
على وقف الهجمات المتبادلة أليام عدة،
ويحتفظ الجيش «االسرائيلي» خاللها
بإمكانية مواصلة معالجة األنفاق
برياً ،فيما تجري حماس محادثات مع
القيادة المصرية بشأن التسهيالت
التي ستعطى لها بعد الحملة» بحسب
اإلذاعة االسرائيلية.
صحيفة آل سعود «الحياة» نقلت عن
مصادر فلسطينية أن «حماس وافقت
مبدئيا ً على وقف إطالق النار ألغراض
إن��س��ان��ي��ة ،لكنها تطالب بضمانات
للمطالب األخ���رى» ،مضيفة «أن هذا
االتفاق ،إذا خرج إلى النور ،فسيمثل حالً
وسطا ً بين رفض مصر تعديل مبادرتها
للتهدئة وإصرارها على وقف النار ثم
التفاوض على المطالب ،وإصرار حماس
على تلبيتها قبل وقف النار».
ون��ق��ل��ت الصحيفة ع��م��ن وصفته
بـ»القيادي البارز» في «حماس» «أن
االستحقاق الحقيقي لوقف النار هو
تشغيل المعابر ،بما فيها معبر رفح»،
نافيا ً أن يكون أحد قد طرح على الحركة
نزع سالح المقاومة.

كيري يلتقي بان وشكري

وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،ال��ت��ق��ى وزي���ر
الخارجية األميركي جون كيري أمس
في القاهرة األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون ووزير الخارجية المصري
سامح شكري ،باحثا ً تطورات العدوان
«االسرائيلي» على غزة .واستمر اللقاء
بين كيري وبان كي مون وسامي شكري
حوالى نصف ساعة.
ويقول دبلوماسيون إن الواليات
المتحدة تعمل مع مصر على «إع��داد
خطة يمكن أن تؤدي الى هدنة انسانية
في القطاع».

�أردوغان والح�صاد االنتخابي
من خالل حرب غزة
} هدى رزق

الموت ألميركا

الرئيس اإليراني يشارك في إحياء يوم القدس

 ...والسوريون يحيون يوم القدس

مدرسة االونروا التي قصفها العدو

م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ق���ال م��س��ؤول��ون
اميركيون إن كيري تحدث هاتفيا ً مرات
عدة مع وزيري خارجية قطر وتركيا.
ورف��ض��ت ح��م��اس م��ب��ادرة عرضتها
مصر لوقف اطالق النار ،مطالبة برفع
الحصار المفروض على قطاع غزة منذ
العام .2006

 ...وبان يدعو
إلى هدنة انسانية

وفي السياق ،دعا األمين العام لألمم
المتحدة ب��ان كي م��ون اليوم (أم��س)
الى «هدنة إنسانية» فورية في غزة
حتى نهاية عيد الفطر المبارك األسبوع
المقبل .وأضاف األمين العام أن هدنة
في المعارك يمكن أن تؤدي الى «وقف
أطول إلطالق النار» ،قائالً« :يستطيع
جميع األطراف بالتأكيد الموافقة على
وقف القتال خالل فترة العيد المقدسة،
ويستطيع الجميع بالتأكيد أن يوافقوا
على وق��ف التقاتل خ�لال ه��ذه الفترة
القصيرة على األق����ل» .وت��أت��ي هذه
الدعوة بعد لقاءات عدة بين بان كي
مون ووزير الخارجية األميركي جون
كيري ومسؤولين مصريين كبار لوقف
العدوان على غزة.

يوم القدس في العالم

على صعيد آخ��ر ،لبّى اإليرانيون
ومسلمو العالم ،نداء اإلم��ام الخميني
بإحياء يوم القدس العالمي ،بمسيرات
مليونية ج��اب��ت أن��ح��اء ال��ب�لاد كافة
نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم،
وتضامنا ً مع قطاع غزة بوجه العدوان
الصهيوني الغاشم ،مرددين شعارات
«الموت لـ «اسرائيل» و «الموت ألميركا»
و»يا قدس إ ّنا قادمون».

يوم القدس العالمي

ففي إيران ،انطلقت مسيرات مليونية
السيما في العاصمة طهران ع��دا عن
 770مدينة .وقد بادر المتظاهرون إلى
إحراق العلمين الصهيوني واألميركي
م��ؤك��دي��ن دعمهم لقضية فلسطين،
واستعدادهم للجهاد في سبيل تحرير
فلسطين والمقدسات من براثن الكيان

«اإلسرائيلي».
وشهدت المسيرات في العاصمة
ط��ه��ران م��ش��ارك��ة ك��ب��ار الشخصيات
في الجمهورية اإلسالمية الذين أكدوا
دعمهم للشعب الفلسطيني في جهاده
ضد االحتالل الصهيوني الغاصب.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني
خ�لال مشاركته في تظاهرة مركزية
أقيمت في طهران« :إن بإمكان المسلمين
أن ي��ن��ت��ص��روا ف��ي وج���ه االع���ت���داءات
وال��ت��ج��اوزات إذا ك��ان��وا متحدين ي��دا ً
واح����دة» .وأض���اف« :الساكتون عن
الجرائم في غزة سيخجلون من فعلتهم
أمام التاريخ».
وج��اء في البيان الختامي لمسيرة
يوم القدس في طهران بأن إزالة الغدة
السرطانية «إسرائيل» يجب أن تبقى
أولوية للعالم اإلسالمي.

 ...والعراق يندد بالعدوان

وفي العراق ،ع ّمت تظاهرات عددا ً
م��ن ال��م��دن السيما العاصمة بغداد.
وخرجت الحشود العراقية من مختلف
محافظات البالد منددين بالعدوان
«اإلسرائيلي» على غزة ،رافعين األعالم
الفلسطينية والفتات تدين االنتهاكات
االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
وسط شعارات تدعو إلى دعم القضية
الفلسطينية ،ون��ددوا بالصمت الدولي
تجاه ما يحدث في غزة.
وتخللت المسيرات والتجمعات
الجماهيرية ال��ت��ي ك��ان أك��ب��ره��ا في
بغداد والنجف والبصرة استعراضات
ع��س��ك��ري��ة وإل���ق���اء ك��ل��م��ات وق��ص��ائ��د
بهذه المناسبة ،حيث رفعت االع�لام
الفلسطينية وال��ش��ع��ارات المؤيدة
للفلسطينيين والمنددة بالصهاينة.
وفي لبنان ،شهدت بعض المناطق
والمخيمات الفلسطينية مسيرات
تضامنية مع القدس وغزة في ظل ما
يتعرض له الفلسطينيون.
و ُنظمت مسيرات عند الحدود وأقيم
احتفال في مركز معروف سعد بمدينة
ص��ي��دا ،كما أق��ام ح��زب الله احتفاله
المركزيفيالضاحيةالجنوبيةلبيروت
تميّز بحضور شخصي لسماحة االمين

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
بين جموع جماهير المقاومة.
ورأى السيد نصر الله في كلمة له أنه
يوما ً بعد يوم يتبين أهمية إعالن اإلمام
الخميني بشأن يوم القدس العالمي
الماسة إلحيائه من قبل األمة
والحاجة
ّ
في آخ��ر ي��وم جمعة من شهر رمضان
المبارك باعتباره تأكيدا ً لقداسة وإلهية
القضية وإسالميتها.

 ...وسورية تتظاهر
في يوم القدس

أم���ا ف��ي ب��اك��س��ت��ان وأفغانستان
والجزائر وتونس وسورية ،فقد خرج
اآلالف في مسيرات جابت الشوارع،
منددين ب��ال��ع��دوان الصهيوني على
فلسطينالمحتلة.
وف��ي العاصمة السورية دمشق،
أقام تحالف قوى المقاومة الفلسطينية
وجمعية ال��ص��داق��ة الفلسطينية -
اإليرانية احتفاال ً جماهيريا ً أمام الجامع
األموي الكبير وذلك بمشاركة فاعاليات
شعبية وممثلين عن القوى والفصائل
والهيئات والمؤسسات الفلسطينية
والسورية.
وفي اليمن ،أحيا اآلالف من نشطاء
الحراك الجنوبي المناسبة بفعالية
مسائية في بلدة الضالع جنوب البالد،
حيث ندد المشاركون فيها بجرائم العدو
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
مؤكدين وقوفهم الكامل ودعمهم المطلق
لقوى المقاومة الفلسطينية وحقها في
الدفاع عن األرض والعرض.
وخرجت مسيرات ضخمة في العديد
من المدن ومنها صنعاء وصعدة حملت
خاللها االعالم الفلسطينية وهتفت ضد
االحتالل «اإلسرائيلي» ورفعت الفتات
تدعو لمقاطعة البضائع األميركية.
وتحدث في احتفال ي��وم القدس في
صعدة مسؤول حركة «انصار الله»
السيد عبد الملك الحوثي حيث رأى أن
الموقف الرسمي العربي من القضية
الفلسطينية هو موقف متواطئ لصالح
العدو «اإلسرائيلي».

مسيرات بحرينية

وشهدت منطقتا باربار والمالكية
والعديد من القرى مسيرات حاشدة،
انطلقت منذ س��اع��ات الفجر األول��ى،
وق��د حمل ال��م��ش��ارك��ون فيها األع�لام
الفلسطينية وص���ور ق���ادة المقاومة
والشهداء ،كماردّدوا الشعارات المنددة
بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على
أهالي قطاع غ ّزة.
وبعد صالة الجمعة شهدت العاصمة
المنامة وب��اق��ي المناطق مسيرات
مماثلة ،أ ّكد المشاركون فيها الوقوف
الى جانب القضية الفلسطينية ،ودانوا
الصمت العربي والدولي على الجرائم
التمادية بحق أهالي قطاع غ ّزة ،داعين
الى نصرة المقاومة الفلسطينية في
مواجهة االعتداءات «اإلسرائيلية».

المنطقة الشرقية
السعودية تتظاهر

وفي المنطقة الشرقية في السعودية
شارك مجموعة من الفنانين في الرسم
المباشر للقضية الفلسطينية على
مسرح فجر اإلس�لام بالربيعية إحيا ًء
ليوم القدس العالمي ال��ذي دع��ا إليه
اإلمام الخميني .وحضر المهرجان الذي
حمل عنوان «لن نبدّل تبديال» من جميع
مدن وقرى القطيف واإلحساء تلبية لنداء
النصرة للقضية الفلسطينية ،وألقى
الشيخ محسن المبارك كلمة تناول فيها
أهمية القضية وأنها تمثل الصراع بين
الحق والباطل في هذا الوقت.

دعوة أوروبية للتحقيق عن
جريمة «األونروا»

على صعيد فتح التحقيق بجريمة
مدرسة األونروا ،دعا االتحاد األوروبي
أمس إلى فتح تحقيق سريع بالقصف
«اإلسرائيلي» على مدرسة تابعة لألمم
المتحدة في غزة أوقع  15قتيال و200
جريح يوم أول من أمس الخميس.
وقالت المتحدثة الدبلوماسية باسم
االتحاد األوروب��ي مايا كوسياسيتش:
«ندعو إلى تحقيق سريع وكامل في هذا
الحادث ،مشددة على ضرورة احترام

غزة ومقاومتها من منتجات الق�ضية الفل�سطينية

فال�ش

ما هو المطلوب من م�صر؟
} محمد شريف الجيوسي
ّ
بغض النظر عن اتجاهات
تقترب المنطقة من الحسم أكثر من أي وقت مضى،
هذا الحسم ومدياته وتداعياته ،وعلى رغم ما هي المنطقة عليه من خلط لألوراق
وتداخالت .
ففي مصر على رغم المراهنات الكبيرة على الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح
السيسي ،باستعادة مصر لدورها العربي ولدورها اإلقليمي (اإلفريقي واإلسالمي)
والدولي  ..وجدنا أصواتا ً في مصر تدعو الكيان الصهيوني لالنتقام من غزة ،بذريعة
مواقف حماس تجاه مصر (وهي مواقف مرفوضة ومدانة بغير شك ،حيث لم تقتصر
حماس على مصر فشملت من قبل سورية التي احتضنتها وتعرضت ألجلها لضغوط
أميركية وأوروبية على مدى  12عاما ً قبل أن تغادرها حماس ؛ على نحو ما هو
معروف من عدم الوفاء  ،بل وتبيّن الحقا ً أنها شكلت حاضنة إلخونيّي سورية الذين
مارسوا التخريب ضد الدولة الوطنية السورية) .
لكن حماس ش��يء وغ��زة ش��يء آخ��ر ،بل إن الشعب الفلسطيني في فلسطين
المحتلة عام  1967شيء وحماس شيء آخر ..والمقاومة الفلسطينية ليست حماس
بالضرورة ،وأكثر من ذلك ليست قواعد حماس هي قياداتها المرتبطة بمكتب اإلرشاد
العالمي المرتهن قرارها به ،وجناحها العسكري ليس على وفاق كامل مع القيادة
السياسية لحماس ()..
ومهما يكن من أمر أخطاء حماس وتجاوزاتها وخطاياها ،ليس من المعقول وال
المقبول بحال أن يكون البديل؛ هو الكيان الصهيوني ،بل إن دعوات من هذا القبيل
في مصر ،تحت مرأى ومسمع النظام السياسي الجديد ،ال يمكن اعتبارها إال أنها إما
مقبولة من هذا النظام ومحل ترحيب؛ أو أن جهات ما تريد تشويه الوجه الناصع له،
الذي طالما راهنت عليه القوى القومية واليسارية في مصر والمنطقة العربية .
وانعكاس ذلك في كال الحالين على مصر ونظامها الجديد لن يكون مفرحاً،
وستدخل مصر مرحلة جديدة من الصراع والتدخالت والتداخالت ،ولن تكون نهاية
الرئيس الجديد بأفضل من سابقه .
ال بد ان في المنطقة اآلن محورين أحدهما :قطري  -تركي  -إسرائيلي والثاني:
سعودي – مصري  -أميركي  ..على األقل في ما يتعلق بالحرب الصهيونية التي ُتشن
اآلن على فلسطين المحتلة عام  .1967وأميركا على رغم أنها في المحور الثاني،
لكنها ليست بحال نقيضة لألول فهي ممثلة فيه من خالل الكيان الصهيوني .
وثمة محاوالت خطيرة جارية اآلن ،يقع فيها حتى وطنيون وقوميون وقوى دولية
صديقة  ،بتصوير ما يحدث في جزء من فلسطين المحتلة عام  1967على أنه (كل
) الصراع  ،حماس وغزة فحسب ،على رغم ان األمور أكبر من ذلك بكثير ،وينبغي أن
تكون كذلك.

حرمة وسالمة األون����روا» .وأضافت:
«نحن قلقون ج��دا ً من تصاعد العنف
في قطاع غزة ،حيث تجاوزت حصيلة
القتلى في العملية «اإلسرائيلية» 820
قتيال.
وفي السياق ،رأت وزارة الخارجية
الروسية أن األحداث في قطاع غزة تثير
قلقا ً متزايداً ،وال يمكن إال إدان��ة مقتل
األبرياء ،وال سيما األطفال ،كما حدث في
الهجوم على مدرسة األمم المتحدة في
بيت حانون.
وش��ددت الخارجية الروسية على
ضرورة الوقف العاجل إلطالق النار من
أجل إنهاء معاناة السكان المدنيين في
«إسرائيل» وفي قطاع غزة على األسس
العامة للمبادرة المصرية.
وكان األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون قد «دان القصف اإلسرائيلي
لمدرسة تابعة لألونروا في قطاع غزة،
م��ؤك��دا مقتل موظفين تابعين لألمم
المتحدة خالل القصف» .وقال« :إن بين
القتلى أطفال ونساء وموظفون أمميون.
وطالب األمين العام جميع األطراف
بااللتزام بالقوانين اإلنسانية الدولية
وع��دم استهداف الموظفين األمميين
العاملين في القطاع .وأضاف بان كي
مون :أن قصف المدرسة يؤكد ضرورة
اإلس��راع في التوصل إلى وقف فوري
إلطالق النار.

ال بد أن التركيز الغربي األميركي على غزة وحماس ،ليس بريئاً ،يستهدف في
ما يستهدفه إثارة حساسية مصر ،وإعادة تقسيم المقسم الفلسطيني ،والعودة عن
المصالحة ،وخلق نعرات فصائلية (ال دواعي للتفصيل فيها) ،وإضعاف اإلمكانيات
الفلسطينية حتى على صعيد التفاوض بالتفاوض مع كل جزء على حدة  ..وتصوير
األمور أمام الرأي العالمي بأن ما يحدث يقتصر على غزة (المشاغبة ) من دون الضفة
الفلسطينية ذاك الحمل الوديع ،على رغم أن األمور فيها ال تقل خطورة ،حيث جدار
الفصل العنصري واقتطاع األغوار الفلسطينية واالستيطان واالعتداء على المسجد
االقصى والمقدسات المسيحية واالسالمية ،ومواجهات المخارز بالدم واللحم الحي،
حيث ال تتوفر في الضفة صواريخ محلية وال متطورة .
ومهما يكن من أم��ر ،وعلى رغ��م بعض المواقف المعلنة في مصر الرافضة
للتصريحات العدائية للشعب الفلسطيني ،فإن المطلوب من مصر ومن الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي أكثر بكثير ،خ��ارج المحور السعودي األميركي ،
وبالطبع خارج المحور (القطري – التركي -اإلسرائيلي) موقف مستقل مسا َند من
المقاومتين الفلسطينية واللبنانية ومن سورية وإيران والعراق ومسانِد لها في آن .
لقد جرب السادات ومبارك والعياط سياسة التبعية ،فلم تجر مصر اال الى فقدانها
لهيبتها ودوره��ا ،والى مزيد من الفقر وفقدان االستقالل االقتصادي والسياسي..
فيما وجدنا دولة كسورية مثالً غير تابعة ،تمكنت من تحقيق االستقالل االقتصادي
والغذائي .
ال بد ان على السيسي ان يشب عن أطواق التبعية العديدة التي تراكمت عبر
عقود ،والتمتع بقدر عال من الشجاعة واإلرادة والرؤية الحصيفة ،باالنتصار للشعب
الفلسطيني وقضيته ،ففي قوتها قوته ومكانته اإلقليمية وتحرره االقتصادي وقراره
المستقل .
ليس مطلوبا ً من مصر إعالن الحرب على أعداء األمة فذلك ليس في مقدورها،
ولكن المطلوب ان ال تنزع الى محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته  ،بل مده بكل
أسباب الصمود  ،أوعلى األقل فسح المجال لمن يرغب بالمساعدة بتقديمها  ،ووقف
التحريض اإلعالمي ضد فلسطين بل ومناصرة شعبها إعالميا وفضح جرائم الكيان
الصهيوني .
مطلوب من مصر الغاء معاهدة كامب ديفيد وكل ما ترتب علها من التزامات
مذلة (واألمر ذاته مطلوب من كل الدول العربية واإلسالمية التي عقدت اتفاقيات
ومعاهدات مع الكيان الصهيوني) ومطلوب منها اعادة فتح السفارة السورية في
القاهرة ،واتخاذ مواقف قومية واضحة غير تابعة في جامعة الدول العربية ،وفك
تبعيتها بمحور ال��دول الرجعية ،والتوجه الى الداخل في اصالحات اقتصادية
واجتماعية عميقة تحرر اقتصادها من االعتماد على المساعدات الخارجية المقيدة
لقرارها السياسي واالقتصادي .

مع�صوم ..ن�ش�أة دينية
و�شخ�صية ليبرالية
بعد خالفات طويلة ،نجح المجلس النيابي العراقي في
انتخاب شخصية ليبرالية معتدلة رغ��م نشأتها الدينية
األزه��ري��ة .ف��ؤاد معصوم ،الرئيس الجديد للعراق خلفا ً
لجالل طالباني ،ليصبح ثاني رئيس للعراق بعد اإلطاحة
بصدام حسين العام  2003على إثر الغزو األميركي.
القيادي في حزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي
نجح في نيل ثقة حزبه للترشح للمنصب األعلى في البالد
توجهاته ليبرالية ،فهو شخصية أكاديمية سياسية عراقية
كردية معروفة باالعتدال ،وتتجنب الصدامات مع الكتل
واألحزاب والتنظيمات ،وعل نشأته في بيت متدين ،حيث
كان وال��ده الشيخ المال معصوم رئيس علماء كردستان
العراق ،ساعدت في أن يتمتع بعالقات طيبة مع التيارات
السياسية واالجتماعية والدينية ،وخصوصا ً المرجعيات
الدينية ،من دون أن تكون تلك العالقات قائمة على أساس
االنتماء الديني أو السياسي أو العرقي.
الرئيس الجديد كردي عراقي بامتياز ،حيث ُعرف عنه
الدعوة للقضية الكردية في عديد من المحافل من بينها
اإلذاع��ة الكردية في القاهرة التي كان أحد أبرز مذيعيها،
كذلك فإنه من مؤسسي االتحاد الوطني الكردستاني.
الرجل المعتدل كان له دور سياسي بارز في العراق،
ومنه مشاركته في كتابة الدستور العراقي ال��ذي أقسم
عليه أمس رئيساً .فمعصوم بعد أن حصل على شهادة
ال��دك��ت��وراه ف��ي الفلسفة اإلس�لام��ي��ة م��ن جامعة األزه��ر
العام  1975وعمل أستاذا ً سابقا ً في كلية اآلداب بجامعة
البصرة ومحاضرا ً في كلية الحقوق وكلية التربية بجامعة
البصرة .كان أول رئيس وزراء لحكومة كردستان العراق
ف��ي مطلع التسعينات ..وأول رئيس للمجلس الوطني
العراقي (البرلمان) بعد سقوط نظام صدام.

أدّت الحرب «االسرائيلية» على غزة واستعمال األسلحة
الفتاكة والعنف المفرط ض ّد المدنيين العزّل ،الى زيادة حدة
االنقسام في الداخل التركي ،مما ساهم في فرز األصوات
االنتخابية التركية على خلفية نصرة غزة.
أتى ر ّد فعل ك ّل من حزب الشعب الجمهوري ،والمرشح
الكردي ديمرطاش نقديا ً ومتحدّيا ً أردوغ��ان أن يكون على
قدر تصريحاته النارية وانتقاداته لـ «إسرائيل» ،وأن يسارع
الى قطع العالقات معها.
ه��اج��م أردوغ�����ان «إس��رائ��ي��ل» ب��ح��دّة ،وات��ه��م��ه��ا بالتف ّوق
على هتلر ال��ذي تنتقد .ص�� ّرح خ�لال حملة انتخابية أمام
مؤ ّيديه ف��ي مدينة «أوردو» على البحر األس���ود ،ان��ه ليس
لدى «االسرائيليين» شرف وال ضمير وال كرامة .واتهمهم
بافتعال مذابح دورية في حق الفلسطينين .حدث ذلك بعدما
رفضت «إسرائيل» مبادرة قطر وتركيا لوقف إطالق النار
وقبولها التعاطي مع المبادرة المصرية ،اعترضت «اسرائيل»
على تصريحات أردوغان ،واتهمته بأنه ض ّد السامية .دعت
مستوطنيها إلى عدم زيارة تركيا ،ال سيما أنّ تظاهرات دعم
غزة طالت السفارة والقنصلية «اإلسرائيليتين» في ك ّل من
اسطنبول وأنقرة ،حيث ت ّم انزال العلم «االسرائيلي» ووضع
العلم الفلسطيني مكانه.
ت��ب��دو «إس��رائ��ي��ل» وك��أن��ه��ا «م��ك��س��ر ال��ع��ص��ا» ف��ي حمالت
الغضب األردوغ��ان��ي��ة م��ن أج��ل دع��م مصالحه السياسية،
خ��ص��وص��ا ً ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية ودعمه
لحماس .ق�� ّررت «إس��رائ��ي��ل» خفض ع��دد دبلوماسييها إثر
التظاهرات ،مع العلم أنّ العالقات الدبلوماسية ال تزال غير
مكتملة بين البلدين منذ حادثة «مرمرة مافي»  ،2010ولم
تعد إلى طبيعتها بالرغم من وساطة أوباما لدى نتنياهو عام
 2013إلعادة ترتيب العالقة.
لم يتأخر ر ّد نتنياهو واتهم أردوغ��ان بأنه ي��ر ّوج ض ّد
المحرقة اليهودية .كال اردوغ��ان االنتقادات للغرب متهما ً
إياه بقيادة حملة صليبية جديدة ض ّد المسلمين .جاء الر ّد
س��ري��ع��ا ً م��ن ق��ب��ل ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي رأت أنّ هذه
ال��م�لاح��ظ��ات هجومية غ��ي��ر م��س��اع��دة وخ��اط��ئ��ة .واعتبرت
صحيفة «م��ع��اري��ف» أنّ ت��ص��ري��ح��ات أردوغ�����ان ت��ع��ود إلى
ق��ص��وره ع��ن التأثير على مجريات األم���ور ف��ي غ��زة وإلى
المنافسة الشرسة مع السعودية ومصر.
لقد جرى تهميش تركيا وتعويم المبادرة المصرية من
قبل األميركيين و»اإلسرائيليين» ،األمر الذي قاد الى زيادة
حدة التوتر وتبادل االتهامات بين مصر وتركيا التي تعتبر
السيسي انقالبياً ،حتى ولو فاز في االنتخابات المصرية.
انّ شرط وقف إطالق النار في غزة يبدأ بالنسبة ألردوغان
بفك الحصار عن غزة أوالً .وهو يرى انّ المبادرة المصرية
ت��رم��ي ال���ى إخ��ض��اع ح��م��اس .اع��ت��ب��رت م��ص��ر تصريحات
أردوغ���ان تدخالً في شوؤنها ،وش���دّدت على انّ للمبادرة
ال��م��ص��ري��ة م��ص��داق��ي��ة دول��ي��ة ال ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ت��رك��ي��ا .ورأت
السعودية ان على أردوغان تقديم اقتراح يدعو حماس إلى
قبول المبادرة المصرية .صراع على «الزعامة السنية» في
المنطقة محوره غزة.
ف��ي خ��ض�� ّم ه��ذا ال��ت��ن��اف��س أت��ت إج��اب��ة السفير األميركي
المعيّن حديثا ً في أنقرة ،اثناء جلسة االستماع في الواليات
المتحدة ،حول منحى أردوغان نحو التسلط ،لتوتر العالقات
بين الدولتين بعد ان استدرجه جون ماكين إلى هذه اإلجابة.
اعترض وزي��رر خارجية تركيا أحمد داوود اوغلو واتهم
أوروب��ا وأميركا بالعداء لك ّل ما هو مسلم .دافع أوباما عن
تصريحات سفيره وأكد دعم حقوق اإلنسان والحرية في
تركيا.
في السباق الى الرئاسة التركية يحاول أردوغان الهجوم
على «إسرائيل» وال��والي��ات المتحدة وأوروب��ا والحكومات
العربية ،ويدعم موقف حماس ليكسب صدقية لدى األتراك
المسلمين الذين يكنّون العداء لـ «إسرائيل» بسبب عدوانها
المستم ّر على غزة ومناصرتهم القضية الفلسطينية .يرنو
اردوغ��ان الى مزيد من األص��وات حتى لو لم يؤ ّد األمر الى
حلول في غ��زة ،.بينما يزور نائب وزير الخارجية التركي
ف��ري��دون سنيرليوغلو ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ش��ارح��ا ً واقع
سياسة أردوغ��ان وأهدافها ،وما يمكن أن يؤخذ منها على
محمل الج ّد من عدمه ،ال سيما أنه يخوض حملته االنتخابية
الرئاسية وال يخفي طموحاته بتغيير الدستور إذا فاز من
ال���دورة االول���ى .الحقيقة انّ أردوغ���ان س��وف يغيّر بعض
مواقفه بعد االنتخابات ألنّ أنقرة تريد كسر عزلتها وإعادة
كسب الثقة الدولية.

ال�سعودية والكيان ال�صهيوني...
الع�شق المتبادل
كشف الحاخام الصهيوني ميخائيل كانوف في كتابه «السعودية والصراع
في فلسطين» عن تاريخ العالقات المشبوهة والتحالفات بين األسرة السعودية
والقادة الصهاينة ويقول« :إن اللقاءات السعودية الصهيونية ب��دأت منذ
ثالثينات القرن الماضي ،عندما التقى مستشار الملك عبد العزيز آل سعود،
حافظ وهبة المصري ،وسفيره في لندن بأول رئيس وزراء لالحتالل دافيد بن
غوريون
و موشه شيرتوك قبل قيام دويلة االحتالل بما يقارب عقدين من الزمن»!
وكان الملك عبد العزيز يرسل أبناءه للعالج في مستشفى «هداسا» الذي
أسسته المنظمة الصهيونية النسائية األميركية (  )AZMفي القدس عام
 ، 1939المستشفى الشهير الذي نقل إليه سفاح صبرا وشاتيال آرييل شارون
وبقي فيه قبل انتقاله الى جهنم وبئس المصير ..وبين أولئك األبناء ،ملك
السعودية الحقاً ،فهد بن عبد العزيز!
واإلجابة على سؤال الصمت إزاء الجرح الفلسطيني النازف يتضح مع معرفة
االتفاق الذي أبرم بين الرئيس األميركي هاري ترومن ( 1945ـ  )1953والملك
عبد العزيز آل سعود الذي كان حتى آخر أيام حياته يعيش هاجس قيام القبائل
السعودية بخلعه عن الحكم.
هذا االتفاق الذي حصل في أواخر حياة عبدالعزيز آل سعود وبعد حرب
النكبة عام  ،1949 – 1948يقضي بعدم مشاركة السعودية في أي عمل
عسكري ضد «الكيان اإلسرائيلي» في مقابل حماية العرش السعودي من قبل
الواليات المتحدة االميركية!!

