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�آراء

�إنذار «داع�ش» لتركيا
} حميدي العبدالله

العملية التي نفذها تنظيم «داعش في اسطنبول تختلف عن سلسلة العمليات
والتفجيرات السابقة التي شهدتها المدن الكبرى التركية ،وتحديدا ً العاصمة
أنقرة ومدينة اسطنبول .التفجيرات السابقة إما أنّ حزب العمال الكردستاني
كان يقف وراءه��ا ،وغالبا ً عمليات الحزب تستهدف مواقع للدولة التركية،
ولكن يذهب ضحية هذه التفجيرات مواطنون آمنون ،قد يكون بينهم من هو
معارض لسياسة حزب العدالة والتنمية ،أو أنّ العمليات التي نفذت استهدفت
ناشطين أكراد ووقفت وراءها جهات متهمة بالتواطؤ مع المخابرات التركية،
وع��ادة أيضا ً من سقطوا ج��راء هذه التفجيرات هم مواطنون آمنون من ك ّل
االتجاهات الحزبية والسياسية ،الموالية والمعارضة لسياسة حزب العدالة
والتنمية.
العملية األخيرة تختلف عن بقية العمليات من ناحيتين ،األولى الجهة التي
نفذت العملية ،والثانية استهدافات هذا التفجير ،التي يمكن القول إنها لم تكن
عشوائية ،حتى وإنْ كان المستهدف سياحا ً أجانب وليس أهدافا ً تابعة للدولة
التركية.
من الناحية األولى أعلنت السلطات التركية أنّ منفذ هذه العملية ينتمي إلى
تنظيم «داعش» ،وهو تركي وليس تركيا ً من أصول كردية .وجرت العادة أن
تسارع الحكومة التركية إلى إلصاق التهمة باألكراد في محاولة منها لتأليب
الرأي العام التركي والعالمي ضدّهم ،وعلى الرغم من أنّ «داعش» لم يصدر
حتى هذه اللحظة بيانا ً يعلن مسؤوليته عن العملية ،إال أنّ السلطات التركية
أكدت بشكل جازم أنّ منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم «داعش».
إنّ عدم إعالن داعش المسؤولية رغم ثبوتها ،يعني أنّ «داعش» يريد بعث
رسالة إلى السلطات التركية ،مفادها أنّ مزيدا ً من انخراط الحكومة التركية
أي عمليات ض ّد «داع��ش» ،سواء في سورية أو العراق ،ووقف التعاون
في ّ
الضمني الذي كان قائما ً سيدفع هذا التنظيم إلى ش ّن هجمات في عمق تركيا.
عدم اإلع�لان عن مسؤولية التنظيم تؤكد أنّ «داع��ش» ال ي��زال حريصا ً على
عالقاته مع تركيا ،وهو عبر هذه العملية وجه رسالة تحذير إلى السلطات
التركية ،وبناء على موقف الحكومة التركية وسلوكها الالحق يتحدّد ما
سيقوم به التنظيم ،إنْ لجهة استمرار التعاون والتنسيق أو لجهة خوض
مواجهة مفتوحة ،كما أنّ عدم إع�لان المسؤولية يعني أنّ «داع��ش» مستع ّد
للسير في كال المسارين والكرة اآلن في مرمى الحكومة التركية.
من الناحية األخرى فإنّ استهداف سواح صهاينة وأميركيين هو رسالة
حازمة للحكومة التركية ،مفادها أنّ تنظيم «داع��ش» يمتلك ق��درة ،أوالً على
رصد أهداف موجعة داخل تركيا ،ألنّ استهداف األميركيين والصهاينة يترك
تداعيات وردود فعل تختلف عن استهداف مواطنين أتراك ،وحتى مؤسسات
أي مكان
حكومية ،وثانيا ً يملك القدرة على الوصول إلى هذه األه��داف في ّ
يختاره التنظيم ،وثالثا ً يمتلك االحتياجات اللوجستية التي تستلزمها هجمات
مثل الهجوم الذي نفذه التنظيم في مدينة اسطنبول.
ومما ال ش ّك فيه أنه بسبب ك ّل ذلك ف��إنّ الحكومة التركية ستتعامل مع
هذا الهجوم على نحو يختلف عن الهجمات السابقة ،التي يمكن االستنتاج
تصب في مصلحة حكم حزب العدالة والتنمية وسياساته القائمة
بأنها كانت
ّ
على االستقطاب ،سواء كانت الهجمات موجهة ض ّد األكراد ،أو موجهة ض ّد
بعض المؤسسات الحكومية ،هذه المرة من الصعب عليه توظيف هذه العملية
بالوجهة التي كان في السابق يعمل عليها ،ألن ليس هناك من يصدّق ،وغير
قابلة للتوظيف طالما أنّ المستهدفين أميركيين وصهاينة ،وه��ذا هو الذي
يفسر خروج ردود فعل حكومة حزب العدالة عن مألوف ردود فعلها على
ّ
أي دليل.
الهجمات السابقة ،والتي سارعت إلى اتهام األكراد من دون ّ
مسارعة أنقرة إلى التأكيد أنّ «داعش» وراء هذه الهجمات يعني أنّ خطر
امتداد اإلره��اب ال��ذي ساهمت تركيا بتوفير بيئة لنم ّوه بات حقيقيا ً وليس
مج ّرد احتمال.

الموت في بروك�سل ف�ضيحة الغرب
ـ لم يعد ممكنا ً توقع عدد المرات التي سيضرب فيها اإلره��اب في أوروبا
ويصير الموت شائعا ً في الطرقات والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت
الحيوية.
ـ ك ّل المسلمين المتخرجين من المساجد األوروبية مشاريع انتحاريين
ومتطرفين بعدما سلمت الحكومات األوروبية مساجد المسلمين لنصف قرن
مضى لك ّل من اإلخ��وان برعاية وتمويل قطريين والوهابية برعاية وتمويل
سعوديين.
ـ تتكفل السياسة والحياة المريرة بمظاهر التمييز العنصري التي يمارسها
ّ
بحق المسلمين بدفعهم نحو المساجد بحثا ً عن التك ُّتل وليس
اليمين المتطرف
عن التدين فيقول المتدينون إنهم ال يذهبون إلى المساجد ألنهم ال يثقون بإيمان
أئمتها وصدق تدينهم.
ـ في مساجد الوهابية واإلخ��وان المشرعنة تولد خاليا القاعدة واإلخوان
وتصير بعدها جماعات مسلحة منظمة.
ـ حرب سورية كانت فرصة أوروبية للعودة إلى الشرق األوسط ضمن حلف
مع الثالثي السعودي ـ التركي ـ «اإلسرائيلي» بتقديم الغطاء الدولي للحرب
ّ
وضخ المقاتلين المتطرفين.
ـ فرح كثر من المسؤولين األوروبيين وهو يقلد األوسمة لحكام الخليج
ويقبض منهم الرشاوى من دون االهتمام لسقوط قيم الديمقراطية وحقوق
اإلنسان وفرحوا بقرب سقوط سورية والتخلص من المتطرفين.
ـ هذه نتيجة أفعالهم...
التعليق السياسي

بوتين تم ُّيز القرار ...ور ّد االنك�سار
} لؤي خليل
كثرت التأويالت والتحليالت وكتابة األح��رف والسطور المعارضة حول قرار
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،إذ يقول البعض إنه ق ّرر االبتعاد عن حلفائه لرغبة
في تسوية غربية أميركية ،بعد أن وصفوا قرار التدخل لدعم الدولة السورية بالقرار
المتس ّرع والدخول المتخلّف في المستنقع السوري.
وزيادة في رغبة األطراف الغربية التي تواكب التحركات الروسية في األجواء
ترسبات السياسة
السورية لترتيب العالقة مع القطب الجديد في روسيا ،وبعيدا ً عن ّ
الخليجية المتخلفة أصالً ،فإنّ دراسة بسيطة لعمق القرار الروسي تؤكد أنّ الرئيس
بوتين ربما اختار هذا التوقيت المنسجم مع المفاوضات الروتينية في جنيف لكسر
ّ
فالضخ اإلعالمي الكبير الذي واكب انتصارات الحلف السوري في
الجمود السياسي،
الميدان ربما أثمر هذا القرار الذي وجده البعض مفاجئاً ،فالهزائم المتوالية منذ جلسات
مجلس األمن واالنكفاء األميركي عن الضربة في المفاوضات الكيماوية وتوالي قرار
التدخل ،ربما المساحات وتوالي االنتصارات هي كانت في صلب القرار الروسي ،وهي
اننا ماضون في دعم الدولة السورية حتى تحرير كل اراضيها ضمن سيادة القانون
الدولي .ولكن الفرصة التي اعطاها القرار الروسي ليست انكفاء او تخليا ً او بعدا ً عن
السياسة الداعمة للحلف المقاوم انما فرصة للخصم المساوم في تركيا والسعودية،
وهو قرار جاء بطلب اميركي ،أوال إلعطاء فرصة لالنكفاء التركي السعودي وسحب
تدخلهم في عمق األزمة السورية وربما أدواتهم ،وثانيا ً وللمرة الثانية م ّد يد التعاون
كقطب عالمي جديد للقطب األميركي الغربي بالقدرة على ح ّل األزمات الدولية بالطرق
السلمية ،وبأنّ الروسي أصبح قادرا ًعلى م ّد قوته العسكرية وبالسرعة الممكنة خارج
الدائرة السوفياتية الضيقة.
طبعا ً ومهما كثرت التحليالت وحدهم ص ّناع السياسة الروس والسوريين يدركون
حجم إدارة المعركة وشراستها والروسي الذي بدّد آمالهم في كسر الدولة والحلفاء لن
يتخلى ولن يغوص اكثر ح ّد المستنقع ،بل حول هذا الم ّد الداعشي اإلرهابي الى قفص
ض ّيق يهاجمهم فيه متى يشاء ويبدّد أحالم الوهابية والسلطنة التركية.
فرسالة الرئيس بوتين ومنذ اليوم األول للقرار دعم الدولة السورية ومنع كسرها،
ومنع اي تدخل جوي في سورية .هي رسالة كبيرة تتخطى ك ّل معايير السياسات
الخليجية الضيقة ،فاالنسحاب التكتيكي هو فرصة لآلخرين لالنسحاب الكلي عن
تدخلهم في شؤون الشعب السوري .وم ّد الجسور مع األطراف الغربية لدعم الحلول
السياسية الواضحة وترك حسابات الفوضى التي أنتجت ارهابا ً سيد ّمر جميع منافذ
السالم في عقر االتحاد االوروب��ي .فمرة اخرى يتميّز الرئيس بوتين بقرار الفرصة
األخيرة لالميركي اوال ًوللعرب ثانياً ،بأنّ ابتعادهم الحالي عن صنع الحروب واألزمات
سيوفر عليهم حروبهم التي صنعوها وحرائقهم الوهابية التي ترسل اجيال الحقد الى
أصقاع األرض ،فالنهج المد ّمر آلل سعود وبقرار الصهيونية العالمية بات تحت مجهر
العالم بأكمله ،ومع تصاعد القوة اإليرانية الروسية لم يعد من المسموح لهذه اآللة ان
تزجّ الغرب ربما او االميركي نفسه في حرائق المنطقة .فهل ستسمح «إسرائيل» العدو
الرئيسي في هذه المعركة بنجاح هذه الفرصة األخيرة ،أم انّ القرار الروسي سيتح ّول
الى قرار مفاجئ آخر ،بعد ان يكسر كالم الحاكم االميركي وربما يكون ر ّد فعله موازي
للقرار الروسي بسحب اليد عن حكام الخليج وتركهم لحرائقهم المشتعلة اصالً.
فر ّد االنكسار وسرعة القرار تجعل من الرئيس الروسي مرة أخرى الرجل المميّز
عالميا ً في صنع السالم وص ّد االستسالم ،فهل يفهمها يا ترى رجال المساومات ،قبل
ان يصنع تاريخ ثان بعد ر ّد االنكسار لصنع حروف االنتصار .وعندها يقولون حقا ً
فعلها بوتين وأخذ القرار.

المفاو�ضات ال�سعودية ـ الحوثية ...ظروفها ونتائجها وا�ستحقاقاتها الالحقة
} محمد شريف الجيوسي
تضاربت المصادر ح��ول مفاوضات سعودية ـ حوثية ،عُ قدت في مسقط
ّ
ويدل
والعاصمة األردنية ع ّمان وعند منفذ العلب الحدودي وربما في الرياض،
التضارب في التصريحات حولها إلى حرج سعودي كبير ،فأن يبادر الطرف
البادئ في الحرب بقبول التفاوض مع الطرف اآلخر سراًّ ،
يدل على ضعف يعت ِور
ّ
بغض النظر عما إذا كانت المفاوضات
ذاك الطرف «القوي» المبادر في الحرب،
مباشرة أو غير مباشرة ،وأليّ اعتبار قد يُلبس للمفاوضات.
هذه المفاوضات تذكر بالمفاوضات األميركية ـ الفيتنامية السرية (إلى جانب
مفاوضات علنية كانت تعقد ك ّل يوم خميس بينهما) وعندما كشفت فيتنام
الديمقراطية في حينه من طرف واحد عن تلك المحادثات ،أُس ُتفزت واشنطن
فش ّنت ما يس ّمى (الحرب الجيوفزيائية) مد ّمرة سدود فيتنام ومغرقة العديد من
قراها ،لكن ذلك العدوان لم يمنع الفيتناميين من متابعة الدفاع عن وطنهم.
ّ
ويدل التضارب في التصريحات على عدم وجود تنسيق حول المفاوضات
بين أطراف التحالف السعودي ذاته ،وبخاصة بين الرياض وما أصطلح عليه
(الحكومة اليمنية الشرعية) بقيادة هادي.
حيث يقول نائب رئيس مجلس ال��وزراء؛ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ،إﻥّ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻣﻊ (ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ) هكذا يس ّميها ،ﻫﻲ
ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ «ﻏﻠﻒ ﻧﻴﻮﺯ» ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ،ﺑﺄﻥّ ﺍﻟسعودية ﺃﺑﻠﻐﺖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻸﺳﺮﻯ مع ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ (أي أنه ال يوجد تنسيق مسبق بين السعودية وحكومة هادي) وإنما
ت ّم مجرد إبالغ (الحكومة الشرعية) ذلك ،رغم أنّ التحالف قام على أساس حماية
وإعادة الشرعية لليمن!؟
ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وطالب المخالفي ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ّ
(ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ) ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،وأﻥّ ﺤﻜﻮﻣت��ه ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺬ 14
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ الماضي ،ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺈﺟراءﺍﺕ ﻟﺒناءﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻮﻟﺔ ﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺠﺪﻳﺪة ،وظيفة المخالفي أن ينتظر ،فيما
السعودية تتفاوض مع الحوثيين.
لم يالحظ المخالفي المستجدات على ساحات السياسة والقتال سواء في
اليمن أو في جنوب السعودية وتوالي الفشل في تحقيق مكاسب على األرض،
كما لم يالحظ تمدّد «القاعدة» و»داعش» في جنوب اليمن وخشية الغرب من ذاك
التمدّد ،وتحميل جهات دولية؛ السعودية المسؤولية عن معظم ضحايا الحرب
على اليمن ،وبدء تململ داخل أصدقاء التحالف تجاه «الحكومة الشرعية» ،سواء
لجهة ارتكاب جرائم حرب أو لجهة عدم تحقيق نتائج إيجابية كانت متخيّلة،
وعدم تعريض السعودية لمخاطر هي في غنى عنها ،فضالً عن حالة التململ
المتنامية سواء داخل األس��رة المالكة أو الشعب في الحجاز ونجد والمنطقة
الشرقية والمناطق اليمنية التي ما زالت في يد السعودية.
ﻭاستكمل المخالفي بـ (أنّ ما جرى هو مجرد ﺗﺒﺎﺩل ﻟﻸﺳﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷق��اء
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ..وأن��ه ﻻ ﻋﻠﻢ ب��اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ
ﺗﻤﺖ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷقاء ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ)!؟ وهو يؤكد صحة
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ّ
ما ذهبنا إليه ،فالسعودية تنظر الى األمور في معزل تماما ً عن الحكم والحكومة
الشرعية ،وعن وضع ح ّد للتمدّد الحوثي في اليمن على حساب (الشرعية).
وفي حين كان من أهداف الحرب على اليمن (تقصير النفوذ اإليراني والشيعي)
فقد صرح الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس هيئة اركان القوات المسلحة
االيرانية ،لوكالة «تنسيم» لألنباء ،بأنّ بالده قد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب
دعمها للرئيس بشار األس��د في سورية ،وبذلك تعيد السعودية ومعظم دول
الخليج وغيرها ،ذات الخطأ الذي ارتكبته في سورية ،بطلبها من دمشق قبل
تلب سورية هذا الطلب ،إلى
سنوات قطع دمشق عالقاتها مع إيران ،وحيث لم ّ
جانب جملة أسباب أخرى ،أصبحت سورية هدفاً ،وبالتالي ازداد الدعم اإليراني
والروسي واللبناني المقاوم لسورية ،في مواجهة التحالف األميركي واإلقليمي
لإلرهاب ،وهو ما قد يتك ّرر في حال إصرار التحالف السعودي على ممارسة ذات
الخطأ ،ما يعني أنّ السعودية في ما يبدو معنية باستباق هذه اإلمكانية ،بالقبول
باألمر الواقع وربما بما هو أسوأ منه.
إلى جانب ذلك ،األكالف الباهظة الناتجة سواء عن تخفيض أسعار النفط
وعن التدخل في سورية وعاصفة الحزم في اليمن ،ما أوقع السعودية في أوضاع
إقتصادية (صعبة) غير مسبوقة...
وكشف السعودي (مجتهد) الذي كثيرا ً ما أعلن في تغريدات له عن أشياء تبدّت
كالخيال ليتضح الحقا ً أنها صحيحة ،كشف عن إتفاق مبدئي جرى التوصل إليه
بين السعودية والحوثيين ،تض ّمن هدنة دائمة على الحدود وعلى مختلف جبهات
القتال ،وانسحاب الحوثيين من المواقع المحتلة داخل الحدود السعودية ،ورفع
الحصار عن تعز ،والسماح بتمرير المساعدات والمواد اإلغاثية لمختلف المناطق

التي يسيطر عليها الحوثيون.
كما نص االتفاق بحسب (مجتهد) على تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها
الحوثيون ،وتشكيل مجلس حكم محلي للعاصمة صنعاء ،وفور استقرار األوضاع
تبدأ مرحلة إعادة اإلعمار بعد عقد مؤتمر دولي للمانحين ،ويت ّم دفع تعويضات
للحوثيين وترضيات لبعض القيادات القبلية تحت مس ّمى إعادة اإلعمار.
وينص االتفاق على تجميد تسليم السالح لـ (الشرعية) وتسليمه للحكومة
االنتقالية (الحوثي جزء منها) ويلتزم ك ّل طرف عن مالحقة الطرف اآلخر بتهمة
اقتراف جرائم الحرب ،ورفع درجة التمثيل التفاوضي لجميع األطراف الستكمال
المفاوضات في األردن لمناقشة تفاصيل هذه النقاط وطريقة تنفيذها .وتتعهّد
السعودية باالعتراف بالحوثيين كمك ّون سياسي رئيس في اليمن وبالتنازل
عن قرار مجلس األمن الملزم بخروج الحوثيين من المدن وعن تسليم السالح
لـ»الشرعية» .ورغم ذلك ،يرى مراقبون أنّ االتفاق المبدئي قد ينهار في أيّ لحظة
على األرض.
إنّ ح��رص السعودية على التقليل من ش��أن المفاوضات ،يعكس حرجا ً
سعودياً ،وكأنها مج ّرد تفاهمات على تهدئة وليست هدنة ،تقول السعودية إنها
ت ّمت بوساطة قبلية ،فيما وصل وفد حوثي كبير إلى عسير استكماال ً التفاقات
مسبقة جرى طبخها على نار هادئة طوال  4أشهر ماضية.
لكن وزير خارجية السعودية عادل الجبير قال إنّ ما ت ّم االتفاق عليه هو هدنة
موقتة لتوصيل معدات طبية وأدوية إلى اليمن ،وأنّ هناك أهمية لوقف إطالق
النار ،لفتح المجال لوصولها وفق تفاهم بين القيادات العسكرية ،وبموجبها ت ّم
التوصل ،إلى تبادل بعض األسرى من قبل السعودية واليمن ،والحظوا هنا قوله
بين السعودية واليمن وليس بين السعودية والحوثيين.
وك ّرر الجبير التزام بالده بالح ّل السياسي المبني على المبادرة الخليجية،
ومخرجات الحوار الوطني ،وقرار مجلس األمن  ،2216وأنها تدعم جهود المبعوث
األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وأنّ الح ّل السياسي يجب أن يكون يمنيا ً -
يمنياً ،للوصول إلى توافق ،لكن مجرد التباحث السعودي األحادي مع الحوثيين،
ينسف ما سبق ويؤشر إنْ صدقت النوايا أنّ الرياض تريد الخروج من المغطس
ّ
بغض النظر ليس فقط عن قبول أو رفض ما يس ّمى (الحكومة
اليمني بأيّ ثمن،
الشرعية) ولكن أيضا ً
ّ
بغض النظر عن رضى الشركاء في التحالف السعودي ،فك ّل
الريح ال تساير السفن السعودية.
وفي حين كان موقف وزير خارجية هادي سلبيا ً من حيث التوصل إلى إتفاق،
رحب أمين حزب الحق الموالي للحوثيين حسن زيد باالتفاق قائالً ،إنّ ما جرى هو
«تفاهمات إيجابية قد تفضي إلى وقف إطالق النار» ،وأنّ هذه التفاهمات تتض ّمن
اتفاقا على «استراتيجية لمحاربة داعش والقاعدة في اليمن ودول الجوار ،وأنّ
هذه التفاهمات ال تعني االتفاق النهائي لكنها البداية إلعالن وقف إطالق النار
ومحاربة اإلرهاب في اليمن ودول الجوار.
وأكدت مراسلة سرية لمبعوث األمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ،
دخول السعودية في مفاوضات سرية مباشرة مع الحوثيين وأنها وافقت مؤخرا ً
على استئنافها في العاصمة األردنية ع ّمان.

معركة الكرامة حطمت
�أ�سطورة جي�ش االحتالل
} عباس الجمعة



عندما نكتب عن ذكرى «معركة الكرامة» ،هذه المعركة البطولية
التي خاضها الفدائييون ،حيث م ّرغوا أنف االحتالل الصهيوني،
وك� ّب��دوه خسائر كبيرة على المستويين السياسي والعسكري،
فهذه المعركة هي معركة فاصلة في تاريخ الثورة الفلسطينية
الحديثة ،وهي المعركة التي دارت رحاها في بلدة الكرامة في غور
األردن بتاريخ  1968/3/21بين الفدائيّين الفلسطينيين ومعهم
أبطال الجيش األردني من جهة ،وبين القوات الصهيونية المجهّزة
بالطائرات والدبابات ،فكان قرار الصمود واالنتصار بأيّ ثمن ،فقاتل
الجميع من ضباط وجنود وفدائيين جنبا ً إلى جنب ،واستشهد عدد
كبير من الضباط ،وهذا مخالف لما يحدث عادة حيث تكون أغلبية
الشهداء من الجنود ،أما سببه فيعود إلى القرار بأن يكون الضباط في
المقدّمة مع الجنود.
نعم نحن في ذك��رى محطة هامة من تاريخ النضال الوطني
والقومي ،حيث خاض مقاتلو الثورة الفلسطينية ببسالة نادرة
وقدّموا حوالي مائة شهيد ،واستبسلوا وأبلوا بالء حسنا ،إنها معركة
تعبّر عن انعطاف تاريخي في تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني،
وبالتحديد لها دور كبير جدا ًفي مفهوم الثورة الفلسطينية النضالي ،إذ
انها تنطلق بفكر وطني ثوري يعتمد الكفاح المسلح وحرب العصابات
أسلوبا ً للنضال يتراكم ليحقق تحرير فلسطين.
اليوم نحن نعيش في ظ��روف بحاجة الى ق��راءة كاملة ما بين
انتصار الكرامة وصمود بيروت وبعد االنتفاضات االولى والثانية
والثالثة تتطلب رسم رؤية نضالية امام ك ّل المؤشرات والعوامل
الموضوعية ،وخاصة انّ انتفاضة فلسطين اليوم تتجه إلى المواجهة
الشاملة والتصعيد ض ّد االحتالل ،حيث يؤكد الشعب الفلسطيني
انه ماض في طريق النضال وال يمكن أن يستسلم ألنه ضاق ذرعا ً
بما ُس ّمي عملية السالم الزائفة ،ووصل إلى قناعة عميقة وشاملة
ّ
يتبق
بأنه ليس أمامنا خيار إال مواجهة هذا االحتالل الغاشم ،ولم
أيّ رهان على حلول سياسية ثبت فشلها ،في ظ ّل استيطان وتهويد
وسيطرة على ك ّل شيء في القدس والضفة ،لذلك ال خيار أمام الشعب
الفلسطيني إال مواجهته بك ّل الوسائل.
انّ ما يكتبه اليوم شابات وشباب فلسطين بدمائهم هو جزء من
معركة الكرامة ،النّ هذه المواجهة الشعبية لالحتالل والتصدّي
لجرائمه لم تتوقف يوماً ،وه��ذا يتطلب من جميع الفصائل إعادة
االعتبار لخيار االنتفاضة والمقاومة على ضوء فشل عملية التسوية،
ودع��م اإلدارة األميركية لالحتالل ،وممارستها لعملية التضليل
والخداع.
ومن موقعنا نقول إنّ الجميع يعرف أنه ال سالم وال استقرار وال أمن
في منطقة الشرق األوسط إذا لم تت ّم استعادة الحقوق الوطنية الثابتة
للشعب الفلسطيني ،ايّ حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ،رغم ما
تعيشه المنطقة ودولها من قضايا وهموم ومشاكل داخلية ،في اليمن،
والعراق وسورية ،وغيرها ...وفي ظ ّل وجود أوضاع إقليمية ودولية
متعدّدة أبعدت االنتباه عن القضية الفلسطينية ،ولهذا نقول واهم من
يعتقد أنّ قضية فلسطين يمكن أن تموت ،أو تنتهي؛ فالقضية حية،
وستبقى أساس الصراع في المنطقة.
وفي ظ ّل هذه الظروف نرى أهمية العودة إلى المشروع الوطني
الفلسطيني ،ورسم استراتيجية عمل فلسطينية جديدة تقوم على
قاعدة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،وتطوير وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية ومؤسساتها ،وإنهاء االنقسام الفلسطيني ،ودعم وحماية
االنتفاضة.
وفي ذكرى معركة الكرامة نقول إنّ شعبنا بحاجة إلى عملية تقييم
للمرحلة النضالية أين أخطأنا وأين أصبنا ،واستخالص الدروس

ّ
وبغض النظر عن تباين التصريحات السعودية ـ الحوثية ،حول المفاوضات
والطريقة التي ت ّمت وتت ّم بها ،تعتبر مؤشرا ً مهما ج��دا ً على تح ّول الموقف
السعودي ،تجاه تبعات استمرار التو ّرط في اليمن ،ومن ذلك مباشرتها التفاوض
مع من كانت تعتبرهم عدوها اللدود.
ال ب ّد أن الموقف السعودي ستتبعه تغييرات على صعيد سياساتها الراهنة في
المنطقةـ أو هكذا يفترض ،بعد سنة من فشل ذريع وتأليب دول صديقة لها عليهاـ
لكسب رهانها على حسم المعركة بسرعة ،ليبدأ على نقيض ذلك توسع حوثي في
مناطق يمنية احتلتها السعودية قبل عقود.
وفي آن حذرت مصادر مق ّربة من الحوثيين ومن الرئيس اليمني السابق علي
ّ
لشق الصف اليمني المواجه لها،
عبد الله صالح ،من محاوالت سعودية محتملة
لكن المصادر أكدت في آن استحالة التوصل الى حلول مستدامة دون صالح،
فهو قوي على صعيد الجيش والقبيلة والحزب ،بحسب حركة خالص حليفة
الحوثيين ،وفي آن ليس مستبعدا ً أن يكون صالح قد تفاوض مع اإلمارات العربية
المتحدة ،على أساس المبادرة الخليجية التي منحته الحصانة ،سنة .2012
وقال الناطق باسم الحوثيين عبد السالم ،إنّ التفاهمات مع الرياض قائمة
على أساس البدء ببناء الثقة لوقف الحرب بشكل كامل ،مضيفا أنه ت ّم تبادل
كشوفات أسرى ومفقودين لدى الطرفين في خطوة أولى للوصول إلى ح ّل سلمي
إلنهاء الحرب ،وأنه تم رفع نحو  70جثمانا ً للطرفين من خطوط النار األولى قائال:
«يفترض أن تؤدّي هذه الخطوات إلى وقف الحرب فوراً».
وفي حين لم يعلن أحد من التحالف السعودي ترحيبه بالتفاهمات ،أعلن عضو
لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان اإليراني النائب حسين نقوي
حسيني ،تأييد بالده لألنباء التي تحدّثت عن بدء مفاوضات سرية بين حركة
أنصار الله الحوثية والسعودية.
وال ب ّد أنّ الحوثيين حققوا بهذه المفاوضات مع السلطات السعودية ،حصولهم
على اعتراف سعودي بشرعيتهم كقوة رئيسة في اليمن ،كون الدعوة وصلتهم
من ال��ري��اض ،وك��ون جانب من المفوضات ت� ّم على اراض سعودية ،وف��ي آن
ُج ّنبت العاصمة اليمنية صنعاء ،معركة قاسية ويحقق الح ّل السياسي مطالب
الحوثيين في ابعاد هادي وتأسيس مجلس رئاسي ،وحكومة وحدة وطنية،
ومرحلة انتقالية.
ثمة متغيّرات إقليمية ودولية كبيرة ،فاالتفاق النووي اإليراني ،بل زيارة أوباما
لكوبا بعد عقود من القطيعة ،وفشل التحالفات المعادية لك ّل من سورية واليمن
في فرض أجندات إقليمية معينة ،وأمور أخرى عديدة إقليمية ودولية ،أشرنا
إليها ربما أسهمت في إقناع الرياض بتغيّر العالم بخطوات واسعة ثابتة ،وأنّ
عليها لحاق نفسها ،قبل ان تفلت األمور من يدها ويد غيرها ،وإقامة (صداقات)
واقعية جديدة ،وما يمكن إدراج��ه تحت بند المفاوضات مع اليمن الحقيقي
الممثل بـالحوثيين ونفوذهم وحلفائهم ومع علي عبد الله صالح ونفوذه القبلي
والعسكري والحزبي وسوى ذلك ،وما يلي من استحقاقات إقليمية.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

ال�سيد ن�صراهلل
في حوار الف�صل وما بعده
منها ،ومن ثم رسم استراتيجية عمل فلسطينية جديدة تقوم على
تعزيز الوحدة وإنهاء االنقسام وتنفيذ ق��رارات المجلس المركزي
ومواصلة الكفاح والنضال.
لقد أثبتت معركة الكرامة أنّ القيادة الفلسطينية التاريخية التي
جسـدها الرئيس الرمز ياسر عرفات كانت تمتلك الرؤية السياسية
َّ
الواضحة ،والقدرة على اتخاذ القرار العسكري ،والنجاح في تقدير
الموقف ،كانت معركة الكرامة وما زالت عنوانا ً للكرامة الفلسطينية،
وستظ ّل نبراسا ً مضيئا ً على طريق الثورة والتحرير.
ال شك أنّ انتصار المقاومة الفلسطينية قد حطـَّم أسطورة جيش
االحتالل ،وزرع الجرأة في نفوس القادة العسكريين للبدء بحرب
االستنزاف التي قادها الجيشان المصري والسوري ،لقد كانت معركة
الكرامة ركيزة أساسية من ركائز التح ّوالت في المنطقة ،كما شكلت
هذه المعركة بأبعادها المتعدّدة تح ُّوال ً ملحوظا ً وهاما ً في مسيرة
الثورة الفلسطينية.
انّ ما وصلت اليه مسيرة النضال اليوم يتطلب وقفة جادّة وخاصة
في ظ ّل الظروف الراهنة التي وصلت اليها مسيرة الثورة بكافة فصائلها
وخاصة وصول أشخاص ال يمتون إلى النضال بصلة ،فهم أصحاب
الصور والمصالح واالمتيازات ،وحتى نأخذ الدرس وخاصة عندما
ترجل القائد الرمز الرئيس ياسر عرفات ،هذا القائد والمقاتل الصلب
ّ
الذي ما فارقت البزة العسكرية جسده ألنه كان مؤمنا ً بروحه وفكره
ووقته لقضية شعبه ،وكان في مقدّمة من امتشق السالح وحارب .لم
يعرف مستقرا ً إال حيث يكون فيه موقعٌ لنضالٍ ،ولم يعرف غير ثبات
الموقف ،واستقامة الفكر ،رغم تع ّرجات الطريقَّ ،
وطن نفسه على
حياة الكفاح ،فاستطاب له ،وطابت معها النفس الملتحمة بصعوباتها
والمتحدية لك ّل مصاعبها ،هناك في سواد أيلول ،في أحراش جرش
وعجلون ،في جنوب لبنان وصمود بيروت األسطوري ،وفي عبور الى
الوطن ،ينسج شبكة من المناضلين ،يز ّودهم بروح النضال والكلمات
عن االستمرار والصمود والتضحية ،كما القادة الشهداء العظام من
ابو العباس الى ابو علي مصطفى الى سمير غوشه وطلعت يعقوب
وابو عدنان قيس وصوال ً الى بشير البرغوثي وابو احمد حلب ،هؤالء
عرفوا بصورة غير مباشرة لعقود ،إنه الملح الذي ال يفسد ،والضمير
الذي ال يصدأ ،والعزيمة التي ال تلين ،فكانوا حراس القيم الثورية
الذي لم تضعفهم محنة نضال ،مهما تعاظمت ،أو فتنة حياة ،مهما
كبُرت ،انهم القادة المتواضعون ،نظيفو األيدي والقلوب واأللسن،
انهم القادة الذين عركهم الكفاح وعلموا فنون القيادة ،وبُعد الرؤية،
والحرص الوطني ،واالنشداد للمناضلين وللشعب ،إنهم القادة الذين
لم يتعبوا ،مؤكدين للجميع اننا ال زلنا في بداية الطريق ،ومشوارنا
صعب ،وطويل لكننا نسير في االتجاه الصحيح وبيدنا بوصلة
الرؤية السياسية والتنظيمية والفكرية والكفاحية ،التي لن تجعلنا
نتوه عن الطريق ،ونحن نتطلع الى من يسمع نصيحتنا ليعالج
ويستنتج ويرسم طريقاً ،ويبحث عن أفضل التكتيكات والمعالجات،
فالظروف متغيّرة ومعركتنا طويلة والقوالب الجامدة يجب ان تكسر
لمصلحة عمل أكثر حيوية في خدمة القضية الوطنية وتأطير على
للجهد ،وحتى يكون كالمي واضحاً ،والنصيحة بجمل كما يُقال ،أعود
إلى الذاكرة للتذكير ،وهنا أكتفي إلعطاء المجال لنقاش ح ّر وشفاف في
ذلك ،األمر الذي ينسجم مع رؤية اغلبية المناضلين في ك ّل الفصائل
الفلسطينية ،ألننا نحب ونتمنى للجميع ك ّل الخير.
ختاماً :ال ب ّد من القول ،في حضرة معركة الكرامة معركة البطولة
والفداء والتضحية واالنتصار ،من حق الشعب الفلسطيني استخدام
كافة خياراته ووسائله من أجل استعادة حقوقه ،في ظ ّل استمرار
االنتفاضة الفلسطينية ،كما يستدعي التمسك بالثوابت الفلسطينية،
دفاعا ً عن حقوق شعبنا الفلسطيني ،وحقه في العودة والحرية
واالستقالل.
 كاتب سياسي

} جهاد أيوب
ليست ال��م��رة االول���ى التي يضع فيها السيد
حسن نصرالله النقاط على ال��ح��روف ،وليست
المرة االولى التي يتحدث فيها سيد المقاومة بهذا
الوضوح وه��ذه الشفافية ،هو دائما ً يتعامل مع
الكالم بمسؤولية الموقف والرأي والفعل ،واأله ّم
انه حينما يق ّرر الكالم يحترم الناس ومن يحبّه
وجمهوره ودماء الشهداء االموات منهم واالحياء،
ولكن في ح��واره مع الزميل غسان بن جدو عبر
قناة «الميادين «  -حوار العام  -قام السيد وبهدوء
وبعيدا ً عن التش ّنج وال��ك��ذب ،كما ع ّودنا أع��داء
المقاومة ،بتحليل سياسي واجتماعي واستراتيجي
أغناه بالوثائق والدالئل والبراهين منها ما هو ابن
اليوم وآخر ابن التاريخ القريب والبعيد.
ل��م يخترع السيد القصص وال��رواي��ات وهي
م��وج��ودة ول��م يعد اصحابها يخجل منها رغم
الخيانة والعمالة المزروعة فيها ،يتباهون أعراب
الردّة بأنهم يتصافحون ويخططون مع الصهاينة
ض ّد وطنهم ودينهم وقضيتهم وناسهم ،بل فرض
السيد في ح��واره منهجية تع ّري أع��داء المقاومة
وتزويرهم للمنطق والحق والحقيقة ،نعم قام
السيد بتعرية التنابل المؤذية ،وأموال الشيطنة،
وغزو الحجج الباطلة ،وسالح الغدر ،وتشويههم
لمعنى األمن القومي.
ال يحتاج حديث السيد إلى تفسيرات وشروحات
وتوصيات ،الكالم يشبه سيّد الكالم بوضوحه
ومنطقيته ،وبالطبع كالعادة سيخرج بعض النفر
ليتهجم على السيد بألسن جاهزة وتحت
المرتزق
ّ
الطلب دون قناعة ،فقط إرضاء من ع ّراهم السيد في
حديثه.
أرس��ل السيد رسائل صاروخية مباشرة إلى
العدو الصهيوني ،وقد فتحت قنوات الصهاينة
برامجها مباشرة لتحليل ما قاله خالل الحوار،
وأجمعت انّ السيد تخطى التهديد وقفز عنه بجدية
ومقدرة وحسم ،وت��رك الكرة بملعب «إسرائيل»
حينما ق��ال« :ال يخرج إل��ى ال��ح��رب على لبنان
إال الغبي ،وصواريخنا تصل إلى أيّ منطقة في
فلسطين ،والمقاومة ليست م��ردوع��ة ،وردوده��ا
لن تكون بسيطة ،وحربنا المقبلة ال حدود لها»...
هنا سقى السيد الصهاينة من كأس الخوف والقلق
والجبن ،والجبان يغامر وسيقع في ش ّر أفعاله،
لذلك أصيب المسؤولون هناك بالرعب ،وعبّروا
عن ذلك مباشرة خالل الحوار وبعده ،خاصة بعد
ان حدّد السيد مواقع معروفة ومواقع غير معروفة
للمواد النووية الصهيونية!
«إسرائيل» لم تعتد في صراعها مع العرب على
مثل هذا الحسم العربي ،كانت تؤمن بأنّ بعض
النظام العربي يحميها ،وج��اء اليوم من يعيق
وج��وده��ا ،نعم «إس��رائ��ي��ل» تحسب حسابا ً لك ّل
إط�لاالت السيد ،وتخاف من دالالت أقواله وثقته

وأفعاله ،كأنّ أخبار وتقارير العمالء الذين تزرعهم
في النظام العربي لم تعد تنفعها ،وانّ عليها ان
تخشى ح��زب الله في ليلها ونهارها ،ول��م يعد
بمفرده ،وانه يمتلك قوة سالحية ليست بيد النظام
العربي بل بيد أبناء األرض وتراب الحق.
هذا الحوار زاد من الخوف «االسرائيلي» ،ولن
تعير أع��راب المرحلة أيّ اهتمام أو ثقة لتعتمد
عليهم لتحقق إنجاز لها مع هذه المقاومة ،صحيح
كانت سعيدة بسعي آل سعود باعتبار الحزب
والمقاومة إره��اب�اً! لكنها بعد هذا الحوار تاهت
سعادتها ويا فرحة ما ت ّمت!
في العرب أش��ار السيد إل��ى أنّ «إسرائيل» ال
تشتغل عند العرب بل العكس ،وأنّ هنالك من طلب
منها ان تستم ّر في حرب تموز  ،2006وآأل سعود
كانوا بالكامل مع تلك الحرب ،وتوجد معطيات لو
قالها السيد لصنعت المشاكل في البلد ،ومشروع
آل سعود هو القضاء على المقاومة.
وع��ن سورية اك��د أنّ هنالك موقفا ً واح��دا ً بين
روسيا وايران وسورية وحزب الله ،ودخول روسيا
جاء بعد مشاورات وتشاور مع األطراف المعنية
والمقاومة طرف فيها ،وهذا يعني انّ أرض الواقع
السورية متماسكة وممسوكة ،وأنّ رجال الله هناك
يدركون ما يفعلون ،وأنّ السعودية تعطل بتع ّمد
الح ّل في سورية لكونها لم تعد تعرف ماذا تفعل
وتراهن على إدارة أميركية جديدة ،وك ّل حروبها في
المنطقة فشلت منذ إعالنها الحرب على ايران وذلك
بتمويلها صدام حسين بـ  200مليار دوالر!
كذلك تحدّث بشفافية ح��ول عالقة المقاومة
ب��إي��ران ،وواق��ع الرئاسة اللبنانية جازما ً بأننا
نريد رئيسا ً قويا ً ال يُشترى بالمال ،وال يرتعب من
السعودية وأميركا.
هذا الحوار الذي أداره غسان بذكاء وبعيدا ً عن
المقاطعة تاركا ً للسيد االسترسال والشرح ووضع
النقاط على الحروف هو فعالً كان حيث يجب أن
يكون ،وسيشكل م��ادّة للتحليل والدراسة وزرع
الوعي عند خط المقاومة ،وزرع والرعب عند أعداء
المقاومة ،رسم محور المقاومة بمسؤولية ،وأضاف
سالحا ً جديدا ً وعلى العدو انتظاره ،وحدّد طبيعة
وبسط انسحاب بعض
التحالفات في سورية
ّ
العسكر الروسي خاصة انّ المقاومة كانت على
علم بذلك وهذا يعني انّ الحزب بمستوى الدول،
وأوضح صورة أعراب اليوم بقيادة السعودية التي
تتب ّنى الموقف االميركي «االسرائيلي» ،وشتت قرار
الصهاينة لو حاولوا شنّ حربهم على لبنان...
تع ّمد السيد ان يضع النقاط على أكثر من حرف
ومعنى ،وأص� ّر أن يم ّرر رسائلة مع ابتسامة من
خلفها الجرأة في الموقف ،وجديد بالسالح ومعرفة
بالميادين وما خلفها ،وجعل من الوطن الصغير
قوة اقليمية ،هذا الحوار يتطلب الكثير من الشرح
والقراءة ألنه حوار الفصل وما بعد الفصل.

