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هل ي ّتعظ �أردوغان؟
} حميدي العبدالله
الهجمات التي استهدفت مطار أت��ات��ورك في اسطنبول تختلف
عن غيرها من الهجمات التي تشنّها التنظيمات اإلرهابية ،سواء تلك
الهجمات التي استهدفت بلدة القاع في لبنان ،أو هجمات باريس أو
بروكسل أو األردن ،حتى وإنْ كان عدد ضحايا بعض الهجمات ،مثل
هجمات باريس أكبر من حجم ضحايا هجوم مطار أتاتورك.
في لبنان لم تعد هناك بيئة شعبية حاضنة للتنظيمات اإلرهابية،
واإلجراءات األمنية االحترازية أو من قبل الجيش اللبناني واألجهزة
األخرى بالتعاون مع المقاومة نجحت في تفكيك عشرات ،بل مئات
الخاليا اإلرهابية ،وثمة مراقبة دقيقة لبعض األحياء والبلدات التي
قد تكون بشكل أو بآخر بيئة حاضنة قد يلجأ إليها اإلرهابيون .في
أوروبا ،يمثل المسلمون أقلية وغالبيتهم ال تؤيد خيارات الجماعات
اإلرهابية ،وفي ظ ّل مراقبة دقيقة للتج ّمعات واألحياء التي يقطنها
مسلمون من الصعب على اإلرهابيين تنفيذ هجمات بشكل متواتر،
ولع ّل هذا ما يدفع بعض الحكومات الغربية لالستثمار في اإلرهاب
إلض�ع��اف أع��دائ�ه��ا ف��ي المنطقة ،وال سيما ف��ي س��وري��ة والعراق،
أي الدول الغربية،
وأماكن أخرى،
ويصح على هذه المناطق والدولّ ،
ّ
أي أنّ اإلرهاب قد ينجح في
مقولة إنّ خطر اإلرهاب خطر تكتيكيّ ،
تنفيذ هجمات منفردة ،ينثر الكثير من القلق ولكنها ال تشكل تهديدا ً
وجوديا ً للدول الغربية.
ً
الوضع في تركيا يختلف جذريا عن الدول األخرى ،ولع ّل الوضع
في تركيا ال يشبه إال وضع األردن ،ونسبيا ً وضع المملكة العربية
السعودية.
داخل تركيا ثمة بيئة شعبية متعاطفة مع التنظيمات اإلرهابية،
س��واء كانت ه��ذه التنظيمات تنتمي إل��ى «داع��ش» أو إل��ى تنظيمات
القاعدة األخرى وفي مقدّمتها «جبهة النصرة».
بعض أجهزة الدولة التركية التي حرصت حكومة حزب العدالة
والتنمية على وض��ع عناصر ف��ي م��واق��ع حساسة فيها م��ن الذين
يتعاطفون م��ع التنظيمات اإلره��اب �ي��ة ،لتسهيل ال�ت�ع��اون م��ع هذه
التنظيمات في مواجهة خصوم نظام الحكم التركي في سورية
والعراق ،يشكلون رافعة تستفيد كثيرا ً منها التنظيمات اإلرهابية.
إضافة إلى ذلك أنّ حدود تركيا مع سورية العراق التي تتجاوز
ألف كيلو متر أصبحت ح��دود تستوطنها جماعات إرهابية تحوز
على التدريب والسالح المتط ّور واإلمكانات المادية .هذه العوامل
مجتمعة تجعل وض��ع تركيا وضعا ً ف��ري��دا ً في مواجهة اإلره��اب.
بمعنى آخر أنّ خطر اإلرهاب على تركيا ،مثلما هو على األردن وإنْ
كان بدرجة أق ّل ،خطرا ً وجوديا ً وليس خطرا ً تكتيكيا ً كما هي حال
أوروبا ،وربما دول أخرى في المنطقة.
هل يستخلص أردوغ ��ان العبر من ه��ذه الهجمات ويعيد النظر
ب�س�ي��اس��ات��ه ،وال س�ي�م��ا س�ي��اس��ة ال �ت �ع��اون م��ع ال �ق��وى المتطرفة
واالستثمار في اإلره��اب ،ويتعاون مع سورية والعراق الستعادة
السيطرة على المناطق الحدودية؟

ال�سعودي ي�ستميت في حربه على اليمن
ماذا عن النتائج والتداعيات؟
} هشام الهبيشان
ما زال العالم كله يراقب مسار الحرب السعودية األميركية الشعواء،
بغطاء «ناتو العرب» ،على اليمن ،هذه الحرب العدوانية التي تعتبر في توقيتها
ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة قد تغرق المنطقة بأكملها في
مسار فوضوي قد يمت ّد لسنوات عدة.
ومن المتوقع أن يستميت السعوديون في معركتهم العدوانية على اليمن،
رغم الحديث عن تقدم بمفاوضات الكويت «العبثية» ،مرتكزين على قاعدة
حلفهم وتحالفهم العشري «ناتو العرب» ،فهم اليوم يعلمون جيدا ً ما معنى
أن يفتحوا جبهة وص��راع�ا ً جديدين على ح��دوده��م الجنوبية ويعلمون ما
مدى الخطورة المستقبلية وحجم التداعيات التي ستفرزها هذه المعركة،
وباألحرى يعلمون حجم اإلفرازات المباشرة لالنغماس السعودي في هذه
المعركة ،على الداخل السعودي شرقا ً وجنوباً.
ومع ك ّل هذا وذاك ق ّرر السعوديون أن يخوضوا هذه المغامرة والمقامرة
الجديدة ،لعلهم يستطيعون أن يحققوا انتصاراً ،حتى وإنْ كان إعالميا ً أو
على حساب جثث أطفال ونساء مخيمات النزوح اليمنية ،لع ّل هذا االنتصار
يعطيهم جرعة أم��ل بعد سلسلة الهزائم المدوية التي تلقوها في أكثر من
ساحة صراع إقليمي.
أم��ا بالنسبة إل��ى واش�ن�ط��ن ،حليفة النظام ال�س�ع��ودي منذ سبعة عقود
رس��خ دعائم ه��ذا التحالف عبد العزيز آل سعود وفرانكلين
مضت منذ أن ّ
روزفلت ،فهي تتابع بحذر شديد تطورات ما يجري على ساحات الصراع
الجديدة للنظام السعودي ومسرحها الجديد اليمن ،وقد قدّمت واشنطن إلى
السعوديين خدمات مجانية كثيرة في حربهم على اليمن ،وليس أول وال آخر
هذه الخدمات تزويدهم بقائمة وبنك أهداف لقواعد عسكرية ومخازن أسلحة
تابعة للجيش اليمني وألنصار الله ،والواضح اليوم ومن خالل حديث بعض
ساسة وجنراالت واشنطن أنّ الدعم والتأييد األميركيين للرياض في حربها
على اليمن سيتواصل ،رغم قلق دوائر صنع القرار األميركي من التداعيات
المستقبلية لهذه الحرب ،والنابع من براغماتية واشنطن النفعية التي تتلخص
في خشيتها من اندالع حرب مفتوحة في المنطقة ستض ّر بانسيابية تدفق
النفط الخليجي من باب المندب إلى الغرب ،وقد تتط ّور إلى حرب إقليمية
مفتوحة قد يكون «اإلسرائيليون» جزءا ً منها .هذا ما تخشاه واشنطن اليوم،
لذلك فهي تعمل على إضعاف ك ّل العوامل التي قد تؤدّي الى تبلور معالم هذه
الحرب.
ت��درك ال�ق��وى اإلقليمية وال��دول�ي��ة أنّ مغامرة السعوديين األخ�ي��رة على
حدودهم الجنوبية وإشعال فتيل حرب وصراع جديد في المنطقة ،ستكون
ّ
الهش والمضطرب،
له تداعيات خطيرة على مستقبل المنطقة واستقرارها
أي
في
المنتظرة،
نتائجها
وستكون نتائج هذه المعركة الكلمة الفصل ،وفق
ّ
حديث مقبل عن تسويات لألزمة اليمنية ومعظم الملفات اإلقليمية العالقة
وتغيير كامل ومطلق في شروط التفاوض ،فالمرحلة المقبلة ستحمل الكثير
من التك ّهنات والتساؤالت ،بل المفاجآت الكبرى ،حول طبيعة ومسار عدوان
السعودية على اليمن ،وذل��ك ألنّ للمعركة أبعادا ً مستقبلية ومرحلية ،وال
يمكن ألحد أن يتنبّأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية ،فمسارها يخضع لتطورات
الميدان المتوقعة مستقبالً.
سننتظر األسابيع الثالثة المقبلة لنستوضح المزيد من المعلومات التي
ستمكننا من قراءة المشهد المستقبلي أمنيا ً وسياسياً.

جمود �سيا�سي �سعودي
ـ يلفت النظر قيام ك ّل من تركيا و«إسرائيل» بحركة سياسية نشطة لمالقاة
المتغيّرات التي يبدو انّ تسارعها يسابق الزمن وانّ نتائجها أكبر من ايّ
توقعات فها هو االتحاد األوروب��ي يتداعى وها هي وح��دات «داع��ش» تفقد
المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.
ـ تحركت «إسرائيل» إلطالق مسار سياسي بارد فلسطينيا ً يرتبط تسخينه
بمسار التطورات السورية كما تح ّركت تركيا لتطبيع مع روسيا ودفعت الثمن
وتستع ّد للمزيد تفاديا ً لدفع فواتير المتغيّرات في أمنها مع الحالة الكردية أو
في خاتمة الحرب في سورية تضعها على ضفة الخسارة الكاملة.
ـ تالقت تركيا و«إسرائيل» تتساندان ،فلـ»إسرائيل» قدرة تأثير في الملف
الكردي ولتركيا قدرة تأثير في الملف الفلسطيني.
ـ وحدها السعودية تعيش الجمود السياسي حتى يحار المبعوثان األمميان
لليمن وسورية في كيفية متابعة مهمتهما دون األخذ بالمتغيّرات ،والمفاوض
اليمني والسوري المرتبطان بالسعودية ينتظران كلمة س ّر ال تأتي.
ـ يقول مصدر يعرف بالخصائص السعودية إنّ أصحاب القرار المسنين
في الرياض ينامون ك ّل شهر رمضان ،والشباب منهم يخترعون مهام سفر إلى
الخارج .وكالهما يريد الته ّرب من الصيام خصوصا ً سلمان وابنه.
ـ بعد العيد نعرف.

التعليق السياسي

} د .رفعت سيد أحمد
{ إنّ ادّع���اءات (تركيا – أردوغ���ان) أنها دولة
تحمي وتدافع عن مقدسات اإلسالم وعن جماعات
الثورة اإلسالمية في مصر وسورية ،لهي ادّعاءات
كاذبة ،ألنها ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالكيان الذي
يحرق األقصى ويقتل الفلسطينيين ويد ّمر مقدسات
األمة ،فكيف يستقيم األمر؟! إننا أمام منافق عظيم
اسمه أردوغ��ان ،وجماعات إرهابية منافقة تدعي
اإلسالم.
إنّ ال��ت��اري��خ يحدّثنا وم��ع��ه ال��واق��ع أنّ تركيا
التي يحبّها اإلسالميون في مصر ويحبّها يوسف
ال��ق��رض��اوي وجماعته ف��ي ذل��ك التنظيم القطري
– األميركي المس ّمى بـ(االتحاد العالمي لعلماء
المسلمين) ،ربما أكثر من حبّهم لبلدهم مصر أو
لوطنهم العربي ،ويتم ّنون إعادة إنتاج نموذجها في
الحكم ،ويقلّدونها تقليدا ً أعمى حتى على مستوى
تسمية أحزابهم بأسماء شبيهة بحزب (العدالة
والتنمية) مثل (الحرية والعدالة) و(البناء والتنمية)
وغيرها من األسماء المقلّدة بال وعي ،تركيا هذه هي
أول بلد في العالم تعترف بـ«إسرائيل» ( 28آذار/
مارس  )1949وتحتفظ اليوم بعالقات دافئة جدا ً مع
تل أبيب ،والتاريخ يقول لنا إنها كانت تاريخيا ً في
صف األعداء فلقد انض ّمت إلى حلف بغداد المعادي
لمصر عبد الناصر ع��ام  ،1955وأ ّي���دت العدوان
الثالثي على مصر عام  ،1956والتدخل األميركي في
لبنان ،ونشر قوتها على الحدود العراقية للتدخل في
إسقاط ثورة  14يوليو  ،1958إضافة إلى تلويحها
المستم ّر بقطع المياه عنه أو تخفيض حصة سورية
وال��ع��راق من المياه وإن��ش��اء ال��س��دود والخزانات
إلل��ح��اق ال��ض��رر ب��ال��زراع��ة ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة،
وانتهاكها المستم ّر لحرمة األراض��ي العراقية منذ
عام  1991ولح ّد اآلن بحجة مطاردة عناصر حزب
العمال الكردستاني التركي ( )P.K.Kمستغلة
األوضاع الشاذة في شمالي العراق ،وتتعاون بقوة
مع أميركا والكيان الصهيوني في مجال التصنيع
العسكري للصواريخ وشبكات الليزر التكتيكية
المضادّة للصواريخ والتي تحمل اسم (نويتلوس)
وهي شبكة ت ّم نشرها في أواخر عام  ،1997وثمة
اتفاقات عديدة بين تركيا والكيان الصهيوني على
إنتاج صاروخ (بوياي  -جو ارض) والذي تنتجه
تركيا لصالح الكيان الصهيوني ،وتآمرها الواضح
على وحدة األراض��ي السورية تحت مس ّمى وهمي
اسمه «دعم الثورة السورية» ،فضالً عن محاوالتها
المستمرة الح��ت��واء حركة حماس وتحويلها إلى
حركة مقاومة سياسية فقط دون الجهاد المسلح
خدمة لـ«إسرائيل» التي تربطها بها عالقات وطيدة،
من أبرز مالمحها:
***
 - 1في  ،1958وقع داڤيد بن غوريون وعدنان
مندريس اتفاقية تعاون ض ّد التطرف ونفوذ االتحاد
السوڤياتي في الشرق األوس��ط .وفي  1986عيّنت
الحكومة التركية سفيرا ً كقائم باألعمال ف��ي تل
أبيب .وف��ي  ،1991تبادلت الحكومتان السفراء
وفي شباط /فبراير وآب /أغسطس  ،1996وقعت
حكومتا تركيا و«إسرائيل» اتفاقيات تعاون عسكري.
وقد وقع رئيس األركان التركي چڤيق بير على تشكيل
مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة ،ومناورات
مشتركة ،منها (تدريب عروس البحر) ،وهي تدريبات
بحرية ب��دأت في كانون الثاني /يناير  ،1998ثم
تدريبات مع القوات الجوية ،كما يوجد عدة آالف من
المستشارين العسكريين اإلسرائيليين في القوات
المسلحة التركية .وتشتري تركيا من «إسرائيل»
العديد من األسلحة وكذلك تقوم «إسرائيل» بتحديث
دبابات وطائرات تركية.
*منذ  1كانون الثاني /يناير  ،2000أصبحت
اتفاقية التجارة الحرة «اإلسرائيلية» التركية سارية.
على الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين
ع��ام  1947إال أنها كانت أول دول��ة إسالمية تقيم
عالقات رسمية مع «إسرائيل»  -كما سبق وذكرنا
 وسارعت إلى عقد اتفاقيات تجارية بعدها ،وبعدعضوية تركيا في حلف الناتو اقتربت سياستها من

االيديولوجية األميركية واتجهت إلى تعميق عالقاتها
مع «إسرائيل».
وشهد العام  1994أول زي��ارة لرئيسة ال��وزراء
التركية تانسو تشيلر إل��ى «إسرائيل» ألول مرة،
وبعدها ،ظهرت االتفاقيات العسكرية السرية إلى
النور في  1996بتوقيع االتفاقية األمنية العسكرية
ً
مخالفه للقانون ،ألنها ُوقعت دون
التي اع ُتبرت
موافقة لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي،
ومع ذلك استم ّرت حتى يومنا هذا.
وتض ّمنت اإلتفاقية إقامة مناورات مشتركة برية –
بحرية  -جوية وتبادل الخبرة في تدريب الطيارين
المقاتلين وتبادل االستخبارات األمنية والعسكرية
بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف اإليراني
والعراقي والسوري ،إضافة إلي تعاون وثيق في
صيانة وإحالل وتجديد سالح الجو ومنظومة الدفاع
الجوي التركي بقيمة تتجاوز ملياري دوالر.
***
 - 2حتى  2016ال ت��زال عقود التسلح تمثل
صلب التعاون العسكري بين أنقرة وتل أبيب بل
تضاعفت عما كانت عام  2006وتح ّولت إلي شراكة
استراتيجية منحت شركات األسلحة «اإلسرائيلية»
ع��ق��ودا ً معلنة وس��ري��ة لتطوير ال��دب��اب��ات M60
وتحديث المقاتالت أف -16و أف -5وبيع طائرات
بدون طيار.
 - 3من إجمالي الحركة التجارية بين تركيا
و«إسرائيل» كانت عقود األسلحة تمثل بين 65٪و
 72٪وبينما وصل التعاون العسكري في العام
الحالي ( )2016بين الجانبين إلى  2.5مليار دوالر
فإنّ االتفاقيات الموقعة والتي لم تلغ حتى اآلن ترفع
الرقم إلى قرابة الـ  7مليار دوالر وهو حجم الصفقات
والتعاون بين البلدين في  2016وخاصة بعد عودة
العالقات الدبلوماسية الدافئة إثر المصالحة بعد
حادث السفينة (مرمرة).
ورغم اتجاه تركيا إلى تنويع مصادر مشترياتها
من السالح وإنشاء صناعة وطنية كبديل اال أنها لم
تخفض من اتفاقاتها العسكرية مع «إسرائيل» ،بل
علي العكس استم ّرت في منح «إسرائيل» المجال
الجوي والبحري للمناورات والتدريب وفتح قواعدها
العسكرية في قونيا وأنجرليك لتستعملهما المقاتالت
اإلسرائيلية (يا ترى ض �دّ؟! ..السؤال لإلسالميين
السذج!) فالدم الفلسطيني واللبناني خير مجيب إنْ
هم أعجزتهم اإلجابة!!
***
 - 4ال���ت���ع���اون االس��ت��رات��ي��ج��ي ،ال��ع�لاق��ات
االق��ت��ص��ادي��ة ...تفيد معطيات وزارة ال��ت��ج��ارة
والصناعة «اإلسرائيلية» بأنّ تركيا تحت ّل المرتبة
السادسة في قائمة الصادرات «اإلسرائيلية» لدول
العالم .الناطق بلسان ال��وزارة براك غرانوت يشير
إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين تركيا و«إسرائيل»
شهد تط ّورا ً هائالً ،ونبّه إلى أنه ارتفع من  300مليون
دوالر في  1997إلى  3.1مليارات دوالر عام 2010
وفيه بلغ حجم الصادرات اإلسرائيلية ألنقرة مليارا ً
وربع المليار دوالر.
 – 5بالعودة إلى االتفاقية األمنية العسكرية
سنة  1996بين تركيا و«إسرائيل» نجد أنّ من أبرز
بنودها والتي تنفذ اليوم في ظ ّل حكومة أردوغ��ان
صديق وحامي وراعي اإلخوان المسلمين وجماعات
داعش وأخواتها:
أ -خطة لتجديد  45طائرة  f - 4بقيمة 600
مليون دوالر ،تجهيز وتحديث  56طائرة ،f - 5
صناعة  600دبابة  ، m - 60خطة إلنتاج 800
دبابة إسرائيلية «ميركافه» ،وخطة مشتركة إلنتاج
طائرات استطالع بدون طيار ،وخطة مشتركة إلنتاج
صواريخ أرض جو «بوبي» بقيمة نصف مليار دوالر
بمدى  150كم.
ب  -تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
ج  -إقامة م��ن��اورات مشتركة برية – بحرية -
جوية.
د  -تبادل االستخبارات (المعلومات) األمنية
والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل
ال��م��وق��ف اإلي��ران��ي وال��ع��راق��ي وال��س��وري وطبعا ً
التجسس على الفلسطينيين واللبنانيين المقاتلين.
ّ

هـ  -إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
و  -ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي (ت��ج��اري صناعي
وعسكري).
***
 - 6العالقات التركية  -اإلسرائيلية تتح ّكم
بها عناوين ثالثة :مشروع أنابيب السالم ،واتفاق
التعاون االستراتيحي ،واتفاق التجارة الحرة .هذا
ّ
ويتلخص مشروع «أنابيب السالم» في إقامة محطة
بمنطقة شالالت مناوجات التركية لتزويد «إسرائيل»
بكمية  50مليون طن سنويا ً من المياه لمدة  20عاماً.
ّ
ضخ المياه في أنابيب برية
ويستند المشروع إلى
عبر األراضي السورية ،ثم دخولها إلى شمال لبنان أو
شمال شرق األردن ،وبعدها إلى األراضي الفلسطينية،
أو نقلها بحرا ً إلى الساحل «اإلسرائيلي» في حال عدم
توقيع اتفاقية سالم بين «إسرائيل» وك ّل من سورية
ولبنان .وتشير مصادر إل��ى انتهاء بناء المحطة
التركية ،مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً .مشروع
تبلغ تكلفته نحو مليار دوالر ،و ُو ِّق َع في عهد أجاويد،
علما ً بأنّ أوزال بدأ يتحدّث عنه منذ  1991بقوله
المشهور «مثلما يبيع العرب البترول ،يجب على
تركيا أن تبيع بترولها ،أيّ المياه» .وقد ت ّم التوقيع
على االتفاق في آب /أغسطس  ،2002ويتردّد اليوم
أنّ أردوغان قد أعطى إشارة العمل الفوري فيه بأوامر
أميركية وبروح براغماتية بحتة ال ترى تناقضا ً بين
ادّعائه دعم السالم والمسلمين وعالقاته المسائية
والعسكرية مع أعدائهم ،الصهاينة! ،أما المحوران
اآلخ��ران (التعاون االستراتيجي والتجارة الحرة)
فهما قائمان على قدم وساق ويت ّم التوسع فيهما رغم
اللهجة العالية التي يطلقها أردوغان ض ّد «إسرائيل»
بين حين وآخر ليرضى السذج من العرب واإلسالميين
وال��ذي��ن لألسف يصدّقونه ،ويتخيّلون بعقولهم
السطحية أنّ هناك خالفا ً بينه وبين «إسرائيل»! بيد
أنّ عاموس جلعاد ،رئيس دائرة الشؤون السياسية -
العسكرية في وزارة الدفاع االسرائيلية ص ّرح لراديو
«إسرائيل» ،انّ «العالقات العسكرية بين «إسرائيل»
وتركيا ال تزال مستمرة وال يزال الملحق العسكري
االسرائيلي يواصل عمله» ،وأنّ ما تدّعيه تركيا
وأردوغان من قطع للعالقات العسكرية ليس سوى
(كالم لالستهالك المحلي والعربي ليس إال).
ث��م أض��اف ال��م��س��ؤول اإلسرائيلي أنّ التعاون
العسكري التركي واإلسرائيلي ال يزال قائما ً ومتط ّوراً،
خاصة في مجال تحديث طائرة  F-4فانتوم تركيا
وطائرات  F-5بتكلفة  900مليون دوالر وتطوير
 170من دبابات  M60AIلتركيا  500مليون دوالر،
ب��وب –  Iوص��واري��خ بوباي  II – 400كم (250
ميالً) مجموعة دليلة صواريخ ك��روز – بوب – II
سطح جو من طراز صواريخ مقابل  150مليون دوالر
– السهم المضاد للصواريخ الباليستية للصواريخ
(متفق عليه من قبل «إسرائيل» ،إق��رار ،الواليات
المتحدة ينتظر) –  400كم ( 250ميالً) مجموعة
دليلة صواريخ كروز (التفاوض).
وينص االت��ف��اق العسكري مع «إسرائيل» بعد
ّ
تجديده في عهد أردوغان على تبادل الطيارين ثماني
مرات في السنة حيث يسمح للطيارين اإلسرائيليين
بممارسة طويلة المدى مع التحليق فوق األراضي
التركية الجبلية بهدف – طبعا ً – التدريب على أراض
شبيهة باألراضي الفلسطينية ،يعني وباختصار
للمشاركة المباشرة في قتل الفلسطينيين ،ودفن
القضية الفلسطينية التي كان ينبغي أن يعتبرها
إسالميو الثورات الجديدة الذين يعيشون اآلن في
تركيا بعد طردهم من مصر وسورية؛ بمثابة (قطب
ال��رح��ى) ألنّ بها أول��ى القبلتين وثالث الحرمين
الشريفين!! أم يا ترى العالقة مع تركيا – أردوغان
أه��� ّم ل���دى إسالميينا ونخبتنا ال��م��خ��دوع��ة ،من
(القدس) ،ومن الحقيقة؟ تلك الحقيقة التي تقول
ببساطة واختصار إنّ تركيا أرودغان (دولة ُمحتلة)
دولة منافقة كارهة لمصر ولسورية وللوطن العربي،
وال عالقة لها باإلسالم أو بالثورة ،إنها الوجه اآلخر
والقبيح لواشنطن وت��ل أبيب في كراهية العرب
وذبحهم!
Email:yafafr@hotmail.com

كيف تح ّول خالد �سالم
من قائد كبير �إلى عميل؟

*

} فايز أبو شمالة

كان قائدا ً فلسطينيا ً كبيراً ،وكان من أهل العقد والح ّل ،بل كان ك ّل شيء
في فلسطين ،بيده المال والوظائف والترقيات ،يمنح ويمنع كما يشاء ،حتى
وصل به األمر ألن يتنقل بدبابة «إسرائيلية» من رام الله حتى بيت لحم،
ويضع خريطة اإلبعاد للمقاومين المعتصمين في كنيسة المهد سنة ،2002
وقد ت ّم تنفيذ خطة خالد سالم بالكامل ،بعد أن وافق عليها الراحل ياسر
عرفات.
خالد سالم أو محمد رشيد ،القائد الثوري الكبير الذي التحق بصفوف
الثورة الفلسطينية حتى صار المستشار الخاص للرئيس ياسر عرفات،
والذي كان قد اختفى عن الساحة الفلسطينية ألكثر من عشر سنوات ،ظهر من
جديد في فندق الملك ديفيد في القدس ،كما ذكرت صحيفة «الحياة الجديدة»
الفلسطينية ،والتي أضافت إنه نزل بجواز سفر كندي ،وبرفقته مجموعة من
المسؤولين األكراد ،ثم ح ّل خالد سالم ضيفا ً على عضو الكنيست المتطرف
عن حزب الليكود أيوب قرا والذي يطالب بطرد العرب ،بعد ذلك ذهب خالد
سالم إلى مستشفى نهاريا ،برفقة أحد ضباط االستخبارات اإلسرائيليين
الكبار ،ليلتقي بشخص سوري يتلقى العالج هناك واسمه مصطفى علي
اللبابيدي ،وهو أحد كبار قادة حركة «أحرار الشام» ،بهدف أن تكون «أحرار
الشام» الجهة الرئيسية للمفاوضات السورية التي تحظى برضا أميركا ،بعد
ذلك توجه خالد سالم ومن معه إلى الجانب المحت ّل من األراضي السورية
المقابل للقنيطرة ،وأج��روا لقاء آخر مع مجموعة من المعارضة السورية
المقيمة في تلك المنطقة ،والتي هي على عالقة مفتوحة مع األمن اإلسرائيلي،
وقد شاركت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية بهذا اللقاء.
وأضافت صحيفة «الحياة الجديدة» إنّ دولة اإلمارات على عالقة وثيقة
بما يقوم به خالد سالم ،خاصة أنّ إقامته محصورة اآلن بشكل كبير ما بين
أربيل وأبو ظبي.
لن أتطرق في مقالي إلى أصدقاء خالد سالم وحلفائه ،وهم كثر ،ولكنني
سأكتفي بذكر أحدهم ،وهو المدعو سمير غطاس أو محمد حمزة ،لتؤكد
لي المعلومات السابقة أنّ خالد سالم قد ترقى بعمله ض ّد األمة العربية
واإلسالمية ،فبدل أن يكون رجل المخابرات اإلسرائيلية في فلسطين ،فقد
صار اليوم رجل المخابرات اإلسرائيلية واألميركية في ك ّل المنطقة العربية
واإلسالمية.
ظاهرة خالد سالم أو محمد رشيد ،تفرض على الفلسطينيين أن يفتشوا
في دفاترهم العتيقة جيدا ،وأن يضعوا إصبعهم على مئات الشخصيات
القيادية التي تشبه خالد سالم أو محمد رشيد ،وتشبه سمير غطاس أو
محمد حمزة ،وما زالوا يقبضون على عنق القرار الفلسطيني حتى يومنا هذا،
الكشف عن زمالء خالد سالم مه ّم في هذه المرحلة التي تتعثر فيها المصالحة
الفلسطينية ،لتنفلت األبواق مشيرة إلى أنّ أسباب الفشل يرجع إلى تع ّنت
حركة حماس في موضوع الموظفين ،وإصرارها على إدراجهم ضمن الكادر
الوظيفي للسلطة ،في كمين إعالمي محكم وقعت فيه حركة حماس ،كما
وقع فيه من قبل مبعدو كنيسة المهد الذين صدّقوا أنّ إبعادهم عن مدينتهم
سيكون لفترة زمنية محدودة ،وسيعودون ثانية ،ولكنهم ما زالوا مبعدين
حتى يومنا هذا.
لقد ت ّم تشويه األسباب الحقيقة لفشل المصالحة ،من خالل التركيز على
موظفي حركة حماس ،لذلك سأفترض موافقة حركة حماس على طرد ك ّل
موظفيها التي قامت بتعيينهم بعد االنقسام ،والذين كانوا معينين قبل
االنقسام ،بل سأفترض إلزام موظفي حركة حماس باإلقامة الجبرية في
بيوتهم ،على أن يكون مقابل ذلك التنازل موافقة رئيس السلطة على التخلي
عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،واعتماد وثيقة الوفاق الوطني ،فهل
سيوافق محمود عباس على ذلك؟
ك ّل عاقل سيقول ال ،لن يوافق محمود عباس ،ولن يتخلى عن برنامج
منظمة التحرير ،لذلك ف��إنّ الواجب الوطني يشترط لتحقيق المصالحة
بأن نفتش عن مئات الشخصيات التي تشبه خالد سالم ،أو محمد رشيد،
ونزجرهم من ك ّل المواقع القيادية ،ونقدّم الوقحين منهم إلى محاكمات ثورية
عادلة ،قبل أن نفتح دفتر المصالحة ،ونكتب في منتصف السطر :بسم الله
الرحمن الرحيم.
*كاتب وباحث

�ضرورة و�ضوح الموقف والموقع
*

} عباس الجمعة

رص الصفوف،
في ه��ذه اللحظات التي يجب فيها ّ
للوقوف في وج��ه المخاطر التي تتع ّرض لها القضية
الفلسطينية والمنطقة العربية ،نرى البعض يهرول وراء
مبادرة تتوضح معالمها يوما ً بعد ي��وم ،ولهذا أصبح
المطلوب ض��رورة وضوح الموقف والموقع في الصراع
ما بين شعوب المنطقة من جهة وم��ا بين االستعمار
االمبريالي من جهة اخرى ،ما بين خط المقاومة والتح ّرر
الشامل اقتصاديا ً وسياسيا ً وثقافيا ً وما بين خط التبعية
والخضوع لالستعمار ،وهذا يستدعي من الجميع تحقيق
التفاعل مع تلك الروح الثورية التي نراها في انتفاضة
الشعب الفلسطيني والمقاومة العربية المتجذرة عسكرياً،
ترافقها مقاومة مدنية واقتصادية تقودها حمالت مقاطعة
«إسرائيل» وقطع المساعدات عنها على اجتياز الصعاب
والمحن ،حيث العالم بأسره يتجاوب مع هذه الحمالت
اقتصاديا ً واكاديميا ً وفنيا ً إدراكا ً منه لخطورة االبارتهايد
الصهيوني ال��ذي ينسج على م��ن��وال سابقه الجنوب
أفريقي ،لهذا أكدت اغلبية الشعب الفلسطيني وقواه كما
األح��زاب والقوى العربية والتقدّمية واليسارية رفضها
لمشاركة وفد فلسطيني ووفود عربية وإسالمية في مؤتمر
هرتسيليا باعتبار هذه المشاركة أعطت غطاء شرعيا ً
لدولة االحتالل ولعملية التطبيع تحت ذرائ��ع مختلفة،
حيث كانت هذه المشاركة في جوهرها مثار انتقاد من
قبل الشعب الفلسطيني وكافة القوى واألحزاب العربية
والفلسطينية.
إنّ نظرة جدية وعميقة للصراع ولمخططات وممارسات
«إسرائيل» وسياساتها تبيّن جوهر المشروع الصهيوني
كمشروع استيطاني عنصري يستهدف الهيمنة السياسية
واالقتصادية على فلسطين واألمة العربية ،وك ّل ذلك تحت
مظلة عسكرية تستند إلى تف ّوقها المطلق سواء في األسلحة
التقليدية أو النووية ،وبدعم كامل من الواليات المتحدة
األميركية .وبهذا المعنى يأخذ ح ّل التناقض التناحري
مفهوم ح � ّل ال��ص��راع على أس��اس التصفية السياسية
للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية
والتاريخية وفرض الرضوخ واالستسالم على األطراف
العربية وإجبارها على التساوق مع المشروع المعادي
واالنزالق فيه.
من هنا نعتقد ،بالنظر إلى طبيعة التناقض التناحري
ودوام االشتباك التاريخي ،إنّ ايّ مبادرة او مشروع ال
يتعدّى إدارة األزم��ة دون ح� ّل لها ،بما يتيح للتحالف
االمبريالي ـ األميركي -اإلسرائيلي تحقيق انتصارات
ونجاحات توسعية استعمارية .وبالرغم من كثافة
الحملة اإلعالمية ،العالمية والعربية ،والتي تحاول فرنسا

الترويج لمبادرتها التي تأتي في سياق العملية الجارية
على أنها «عملية س�لام» ،ه��ذه الحملة والتي تجد لها
صدى وتأثيرا ً على الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية،
في الوقت الذي تثبت هذه حقائق التاريخ والواقع أنّ ما
يجري ليس الدعوة الى سالم حقيقي ،بل إلى تسوية
بعيدة عن ق��رارات الشرعية الدولية ،ألنها تأتي في ظ ّل
ظ��روف تعصف بالعالم وبالوضع العربي ،األم��ر الذي
يش ّوه ق��راءة التناقضات وإدارة الصراع ،ويخلق وعيا ً
مزيّفا ً ووهما ً عاما ً بأنّ الصراع قد انتهى أو أنه على طريق
االنتهاء ،هذا ما نجد تعبيره في مفردات الخطاب الجاري،
وهنا السؤال في ضوء حقائق الواقع ،وطبيعة األهداف
االمبريالية واألميركية اإلسرائيلية ،هل تغيّر فعالً مشروع
الحركة الصهيونية من حيث الجوهر ،أم أنّ الذي تغيّر
هو من تخلى عن أهداف الشعب الفلسطيني واألمة عبر
الرضوخ والقبول بمعادالت القوة واالنصياع إلرادة الحلف
المعادي.
امام هذه الظروف نرى انه أصبح من الضروري ان نرفع
راية الدفاع عن مصالح وأه��داف الجماهير الفلسطينية
والعربية ،وعن خندق الصمود والمقاومة ،الخندق الذي
يعرف حقيقة «إسرائيل» والصهيونية وحقه في النضال
المستم ّر حتى دحر االحتالل وعصاباته عن ارض فلسطين
بالكامل ،ه��ذا الخندق ال��ذي يؤمن ب��أنّ الدولة وتقرير
المصير والعودة أهداف مرحلية وليست نهاية المطاف أو
الصراع.
ومن موقع تقديرنا لما تتع ّرض له المنطقة فإنّ الولوج
إلى مرحلة جديدة حاسمة تسجلها اليوم المقاومة العربية
التي تتصدّى للقوى اإلرهابية التكفيرية المدعومة من
الطاغوت االمبريالي الصهيوني االميركي ،لهذا من واجب
الجماهير العربية وطالئعها الثورية ،وجميع المناضلين
والمثقفين العرب ان يولوا دعمهم للمقاومة التي حققت
انتصارات عظيمة ،ونحن على ثقة بأنّ جماهير األمة لن
تهدأ وتستكين وستواصل عملية الصراع ألنها قادرة على
النهوض من جديد ،مستندة بذلك الى حقها التاريخي
المشروع في استعادة أرضها ،وفتح اآلفاق نحو طريق
الوحدة العربية ،باعتبارها المخرج الوحيد الستنهاض
حال األمة وبدء طريق التنمية الشاملة والمتوازنة بعيدا ً
من التبعية واإللحاق.
إنّ الشعب الفلسطيني وهو يتعامل مع ك ّل المعطيات
من حقه ان يتوجه إلى الضمير العالمي وال��ى األح��رار
والشرفاء في العالم أجمع ،إلى جميع أصدقائه وحلفائه،
ليتساءل كيف بكيان ارتكب المجاور يتولى اللجنة
القانونية في األمم المتحدة؟ هل يمكن للسالم العادل ان
يتحقق على ارض فلسطين وفي منطقتنا عبر المجازر
التي بدأت في دير ياسين؟ وقام بها هؤالء االرهابيون

في العصابة العسكرية الفاشية الصهيونية لتصل إلى
ما وصلت اليه عبر المجازر والمذابح في لبنان وبيروت،
وفي صبرا وشاتيال وقانا! من حق شعبنا ان يتساءل هل
يقوم سالم على جثث اطفالنا ونسائنا؟ او هل يم ّر ح ّل
على حساب شعبنا ،من حق شعبنا ان يتوجه بسؤاله
إلى شعوب العالم قاطبة بما في ذلك شعوب الدول التي
ما زالت حكوماتها تنكر الشرعية الدولية وتنكر أبسط
حقوق االنسان الفلسطيني في تقرير مصيره! هل هناك
ما يب ّرر الجمود والتردّد في مواجهة الحقيقة التي تقول انّ
الشعب الفلسطيني هو ضحية اإلرهاب الرسمي المنظم؟
وان الواجب االنساني ،واالخ�لاق��ي ،والحضاري ،يلزم
هذه الشعوب واحزابها وهيئاتها وجمعياتها وحكوماتها
بأن تؤازر شعب فلسطين للحصول على حقوقه الوطنية
والمعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية.
اننا نعيش مرحلة جديدة ،تشهد مخاضاً ،ولم تتج ّل
الصورة النهائية بعد ،وهذا يتطلب من القوى الوطنية
والقومية والديمقراطية ومعها القوى االسالمية التنويرية
الوقوف وقفة جدية ام��ام واقعها وعالقاتها ،وتوحيد
جهودها لمواجهة العدو اإلمبريالي  -الصهيوني وك ّل
القوى المعادية أله��داف وطموحات وحقوق الشعب
الفلسطيني والجماهير العربية ،والنجاح في خوض هذا
الصراع يحتاج الى زمن طويل وطاقات كبرى ،وهذه بح ّد
ذاتها عناصر مهمة لتجميع القوى.

انّ اندالع االنتفاضة الراهنة ظاهرة ثمينة مشرقة ،وهي
تعبير عن ارادة شعب يواجه االحتالل باعتبار فلسطين
ساحة من ساحات النضال ،وشعب فلسطين ال��ذي لم
يهدأ نضاله منذ بداية المشروع الصهيوني االستعماري،
شق لنفسه بهذا النضال المتواصل دورا ً طليعيا ً في حركة
غنى عنه وال بديل له ،وعلى هذه االرضية
التح ّرر العربية ال ً
نقول انّ تضحيات شابات وشباب فلسطين ال يمكن أن
تذهب هدراً ،ألنّ األهداف العادلة والحقوق المشروعة التي
ناضلوا وقدّموا من أجلها ستتحقق طال الزمن أم قصر...
ختاما ً ال ب ّد من القول ،انّ شعب فلسطين بما يمثل من
تجارب وتراث نضالي وتضحيات ،ال يمكن أن يم ّرر ايّ
مشروع يستهدف حقوقه الوطنية المشروعة ،وانّ هذا
الشعب العظيم يتطلع اليوم الى ضرورة إنهاء االنقسام
وتعزيز الوحدة الوطنية ورسم استراتيجية وطنية تستند
إلى كافة أشكال النضال ولدعم لجان المقاطعة ومواجهة
التطبيع مع الكيان الغاصب من أي جهة كانت ،وسيؤكد
للعالم انّ انتفاضته ومقاومته نقشت صفحاتها في سفر
التاريخ ،كما رسم طريق نضال فلسطين قادتها العظام
الرئيس ياسر عرفات وابو العباس وجورج حبش وطلعت
يعقوب وابو علي مصطفى وسمير غوشة وسليمان النجاب
وابو عدنان قيس وفتحي الشقاقي والشيخ احمد ياسين
وكافة الشهداء ،من اجل تحرير االرض واالنسان.
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