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ــت  ــام 2011، اتبع ــت ع ــي تل ــي الســنوات الت ف
الحكومــة التركيــة، بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان، 
ــا  ــة، كم ــي السياســة الخارجي ــا ف ــا عدوانيً نهجً
يتضــح ذلــك مــن الحمــات العســكرية للجيــش 
ســوريا  شــمال  فــي   2016 عــام  بعــد  التركــي 
والعــراق، وحتــى إرســال مرتزقــة تحــت إمرتــه 
إلــى ليبيــا، ثــم تدخــل واســع النطــاق فــي حــرب 

ــاخ. ــو كاراب ناغورن
ــي السياســة  ــدة ف ــا الجدي ــة تركي وتســعى مقارب

»العثمانيــة  عقيــدة  باســم  والمعروفــة  الخارجيــة، 
الجديــدة«، إلــى إحيــاء الحــدود الســابقة لإلمبراطوريــة 

العثمانيــة، بنــاًء علــى الميثــاق الوطنــي.
وفًقــا لـــ »الميثــاق الوطنــي« الــذي تبنتــه الدولة 
محافظــات  ســت  ســتكون   ،1920 عــام  العثمانيــة 
وحلبجــة  وأربيــل  دهــوك  هــي  حاليــة  عراقيــة 
وفــي ســوريا  وكركــوك،  والموصــل  والســليمانية 
والرقــة  وإدلــب  حلــب  محافظــات  مــن  أجــزاء 
أجــزاء مــن جيــران تركيــا  الــزور، وكذلــك  وديــر 
اآلخريــن مثــل بلغاريــا واليونــان وجورجيــا وأرمينيــا 
وجمهوريــة أذربيجــان، وحتــى إيــران بمــا فــي ذلــك 
ــي شــمال محافظــة  ــو وتشــالدران ف ــي ماك مدينت
التركيــة  الدولــة  مــن  جــزًءا  الغربيــة،  أذربيجــان 
ــام 1923،  ــوزان ع ــدة ل ــي معاه ــع، ف ــدة. بالطب الجدي

تأسســت تركيــا داخــل حدودهــا الحاليــة.
مــن  يكــون  يــكاد  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
علــى  الوطنــي  الميثــاق  تطبيــق  المســتحيل 
اإلقليميــة  المعــادالت  إلــى  بالنظــر  األرض 
والدوليــة، ولكــن اتبعــت أنقــرة خــال الســنوات 
الحتــال  عدوانيًــا  نهجًــا  الماضيــة  القليلــة 
مناطــق مختلفــة فــي شــمال ســوريا والعــراق، 

وحتــى وجــود قــوي فــي ليبيــا.
وهكــذا، شــهدنا نهجًــا اســتعماريًا تركيًــا 
ــراق  ــي الع ــا ف ــا تركي ــي تحتله ــي األراضــي الت ف
وســوريا وليبيــا، يقــوم علــى االســتحواذ علــى 
الزراعيــة  والمنتجــات  والهويــة  والتربــة  الميــاه 
ــك، فــي  ــى ذل ــا إل ــة وم واألراضــي والنظــم البيئي

المناطــق التــي يحتلهــا جيــش هــذا البلــد.
التغييــر  سياســة  إلــى  وباإلضافــة 

ــإن  ــى األراضــي، ف الديموغرافــي واالســتحواذ عل
نهــج تركيــا االســتعماري يشــمل أيضًــا الســيطرة 
علــى الطبيعــة، والتــي نناقشــها فــي هــذا المقــال 
العــراق  محــددة:  محــاور  ثاثــة  شــكل  فــي 

وليبيــا. وســوريا 
محاولة تركيا نهب الثروة 

والهوية في سوريا
احتلــت تركيــا ألول مــرة مناطــق بيــن أعــزاز 
ــي 24  ــب ف ــة حل ــي شــمال محافظ ــس ف وجرابل

كانــون األول 2016، كجــزء مــن عمليــة درع الفــرات.
ثــم فــي 20 كانــون ثانــي 2018، احتــل الجيــش 
ــي ســوريا  ــن شــمال غرب ــون عفري التركــي كانت

فــي إطــار عمليــة غصــن الزيتــون.
أطلــق  احتالــه،  مــن  الثالثــة  الموجــة  وفــي 
الجيــش التركــي فــي 9 تشــرين األول 2019 عمليــة 
نبــع الســام الحتــال مناطــق شــرقي نهــر الفــرات. 
وفــي جميــع أنحــاء هــذه المناطــق المحتلــة مــن 
قبــل أنقــرة، هنــاك أدلــة علــى أن البــاد قــد شــهدت 

ــي. ــة والتحــول الديموغراف ــي الهوي ــرًا ف تغي
الجديــد  االســتعماري  النهــج  فــي  لكــن 
إلــى  لهــا  التابعــون  المرتزقــة  ســعى  لتركيــا، 
امتــاك األراضــي الزراعيــة. فــي نفــس الســياق 
ــوق اإلنســان،  وبحســب المرصــد الســوري لحق
فقــد شــنت عناصــر مــن فصائــل مســلحة مواليــة 
والجبهــة  الحمــزة  بفرقــة  المعروفــة  لتركيــا 
الشــامية هجمــات عنيفــة فــي اآلونــة األخيــرة 
ــب الشــمالي، للســيطرة  ــف حل ــي ري ــى أهال عل
ــدة  علــى أراض زراعيــة بيــن قريــة »اســتير« وبل

»عفريــن”.
إضافــًة إلــى ذلــك، تشــير تقاريــر إعاميــة 
محليــة إلــى أن الحكومــة التركيــة ومرتزقتهــا 
اإلرهابييــن قــد نهبــوا خــال العاميــن الماضييــن 
ــة  ــون فــي منطق ــون وزيــت الزيت منتجــات الزيت
الشــمالي،  حلــب  بريــف  ومحيطهــا  عفريــن 
وقامــوا بتصديرهــا إلــى األســواق األمريكيــة مــن 

قبــل شــركات تركيــة مملوكــة للدولــة.
حتــى أن صحيفــة »زمــان« التركيــة اليوميــة 

علــى  وافقــت  التركيــة  الشــركات  أن  تؤكــد 
تصديــر 90 ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون كمنتــج 
تركــي إلــى الواليــات المتحــدة، لكــن هــذا المنتج 

ــي األســاس. ــن ف ــى عفري ينتمــي إل
ــرة  ــتعماري ألنق ــج االس ــذا النه ــي كل ه ويأت
فــي وقــت تشــير فيــه جميــع األدلــة والتقاريــر إلى 
ــا  ــت تركي ــن، وضع ــن الماضيي ــال العامي ــه خ أن
ومرتزقتهــا علــى جــدول أعمالهــم نقــل نســاء 
كرديــات مــن عفريــن بســوريا إلــى ليبيــا كعبيــد 

ــرة. ــم أنق ــس لمســلحين تدعمه جن
ــر  ــن، وردت تقاري ــال عفري ــد احت ــك، بع كذل
قبــل  مــن  البشــرية  باألعضــاء  اإلتجــار  عــن 
باإلضافــة  أنقــرة.  مــع  المتحالفــة  المليشــيات 
إلــى ذلــك، تشــير التقاريــر الــواردة مــن منظمــات 
الديموغرافــي،  التغييــر  إلــى  اإلنســان  حقــوق 
لتغييــر  المنظمــة  والجهــود  الغابــات،  وإزالــة 

الهويــات ومــا إلــى ذلــك.
هجوم أنقرة على طبيعة العراق 

ونظامه البيئي
النهــج  مؤخــرًا  لوحــظ  ســوريا،  إلــى  إضافــة 
االســتعماري للجيــش التركــي فــي المناطــق المحتلــة 
مــن العــراق أيضًــا. حيــث نفــذت أنقــرة العــام الماضــي 
ثــاث عمليــات عســكرية فــي شــمال العــراق، بذريعــة 

ــال الكردســتاني. ــة حــزب العم محارب
فــي 15 حزيــران 2020، أطلقــت تركيــا عمليــة 
إلــى  كوماندوزهــا  بإرســال  النســر«  »مخلــب 
وفــي  العــراق.  شــمال  فــي  حفتانيــن  منطقــة 
17 حزيران/يونيــو 2020، بــدأت عمليــة »مخلــب 
النمــر«، وفــي العمليــة الثالثــة فــي 23 نيســان 
2021 تحــت عنــوان مخلــب »البــرق« و«الصاعقــة«، 

تعرضــت جبــال محافظــة أربيــل للهجــوم.
ــى أن  ــل مؤخــرًا إل ــك، تشــير الدالئ ــع ذل وم
الجيــش التركــي قــد وضــع علــى جــدول أعمالــه 
قطــع األشــجار علــى نطــاق واســع فــي األراضــي 
المحتلــة، وهــي خطــوة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ 

النظــام الدولــي.
حيــث لــم يســبق لدولــة مــا أن تدمــر النظــام 
ــزو العســكري  ــة مــن خــال الغ ــي والطبيع البيئ
باالســتقال  تتمتــع  ثالثــة  دولــة  ألراضــي 
قويــة  احتجاجــات  ذلــك  أثــار  وقــد  والســيادة. 
ــرة الزراعــة والمــوارد  مــن »بيكــرد طالبانــي« وزي
ــراق،  ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــي حكوم ــة ف المائي
فــي  الخفاجــي«  كريــم  »محمــد  ونظيرهــا 

العراقيــة. المركزيــة  الحكومــة 
ــان،  ــي بي ــون، ف ــدَّد مســؤولون عراقي ــا ن كم
بغيــر  ووصفوهــا  التركــي  الجيــش  بإجــراءات 
الحضاريــة، وعامــًة علــى العــداء لطبيعــة العــراق 

ــة. ــة المنطق ــًة ضــد بيئ ــه، وجريم وبيئت
ليبيا.. الموطن الجديد لنهج أنقرة 

االستعماري
لفتــت  والعــراق،  ســوريا  إلــى  إضافــة 
ــن  ــاه المراقبي ــا انتب ــي ليبي ــة ف اإلجــراءات التركي

لاســتعمار. جديــد  كنهــج  السياســيين 
ــا  ــا االســتعماري فــي ليبي يســتند نهــج تركي
إلــى أن أنقــرة تمتلــك حصــًة كبيــرًة مــن العقــود 
مجــال  فــي  ليبيــا  فــي  القائمــة  واالمتيــازات 
ــى الوجــود  ــاًء عل ــة، بن ــة واالقتصــاد والتنمي الطاق

العســكري المباشــر.
الحكومــة  أن  علــى  كثيــرة  أدلــة  وهنــاك 
ــي الســنوات  ــة ف ــودًا مختلف ــت عق ــة وقع التركي
التركيــة  الشــركات  وجــود  لتســهيل  األخيــرة، 
فــي ليبيــا. ومــع وضــع هــذا فــي االعتبــار، يمكــن 
ــف  ــي وص ــة ف ــر الواضح ــض المظاه ــم بع تقدي

لتركيــا. االســتعماري  النهــج 
علــى المســتوى األكثــر أهميــًة، خــال العامين 
شــخصيًا  وأردوغــان  تركيــا  زعمــت  الماضييــن، 
بــأن أنقــرة هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا اســتغال 
البحــر  فــي  الغــاز  مــوارد  معظــم  واســتخراج 
فــي  ذلــك  فــي  وتســتند  المتوســط؛  األبيــض 
ــز الســراج  األســاس إلــى االتفــاق مــع حكومــة فاي
ــة. ــه دول مختلف ــت علي ــذي اعترض ــس، ال بطرابل
وقعــت   ،2019 ديســمبر  فــي  الواقــع،  فــي 
حكومــة  مــع  اتفاقيــًة  التركيــة  الحكومــة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة بقيــادة فايــز الســراج، 
المتوســط.  األبيــض  البحــر  الستكشــاف 
أن  هــو  التركيــة  الحكومــة  حجــة  وأســاس 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة األخــرى لــم تعــد قــادرًة 
علــى إجــراء عمليــات الحفــر واالستكشــاف فــي 

المنطقــة. هــذه 
للجــزء  يُســمح  ال  التحديــد،  وجــه  وعلــى 
والكيــان  ومصــر  قبــرص  مــن  اليونانــي 
ــل  ــب نق ــاء خــط أنابي ــان ببن اإلســرائيلي واليون
ــى  ــول عل ــة، دون الحص ــذه المنطق ــن ه ــاز م الغ

تركيــا. مــن  إذن 
اتفاقيــة  توقيــع  تــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
ــة  ــن الحكوم ــار دوالر بي ــة 16 ملي ــة بقيم اقتصادي
الليبيــة وتركيــا فــي عــام 2020، والتــي بموجبهــا 
البنــاء  مشــاريع  اســتكمال  اســتئناف  ســيتم 
واســعة النطــاق فــي ليبيــا، والتــي كانــت قــد 
توقفــت بســبب الحــرب. وهــذا المشــروع هــو 
جــزء فقــط مــن التعــاون االقتصــادي بيــن تركيــا 

وليبيــا الســتكمال 184 مشــروع بنــاء ضخــم.
فــي الواقــع، تقــدم هــذه الصفقــة دليــًا علــى 
أن أردوغــان كان يطمــع فــي 67 مليــار دوالر مــن 
األصــول المجمــدة للحكومــة الليبيــة فــي أعقــاب 

ســقوط القذافــي.
ــام  ــرارًا خــال الع ــد م ــى أن أردوغــان أك حت
الماضــي علــى عــزم بــاده فــي احتــال المناطــق 
الغنيــة بالنفــط فــي ليبيــا، باإلضافــة إلــى الهيمنة 
المتوســط.  البحــر  فــي  الغــاز  حقــول  علــى 
ــى  ــراء إل ــد مــن الخب ــع هــذا األمــر العدي ــد دف وق
لديهــا  أردوغــان،  بقيــادة  أنقــرة،  بــأن  االعتقــاد 
خطــة واضحــة وطموحــة للســيطرة علــى حقــول 

ــة. ــط الليبي النف
الوقت

خيّــب الســيّد حســن نصــراهلل أميــن عــام 
“حــزب اهلل” آمــال الكثيريــن داخِــل المُؤسّســتين 
ــد  العســكريّة والسياســيّة اإلســرائيليّتين، والعدي
التلفزيونيّــة  بإطالتــه  العــرب  حُلفائهــم  مــن 
الّثاثيــن  بالّذكــرى  احتِفــااًل  “المحســوبة” 
ــا ســليمًا  ــر فيه ــي ظه ــار” الت ــاة “المن ــاق قن النطِ
طِــوال  يَسْــعُل  لــم  حيــث  ومُتألًِّقــا،  مُعافــى 
الخِطــاب )ســاعة و10 دقائــق( إال مــرًّة واحــدة، وقــال 
مُماِزحًــا مُبتَِســمًا بأنّهــا كانــت ســعلًة طبيعيّــة.

الســيّد نصــر اهلل كان شُــجاعًا عندمــا ظهــر 
مــن  يُعانــي  وهــو  األخيرتيــن  المَرّتيــن  فــي 
حساســيّة فــي القصبــة الهوائيّــة، وأصــرّ علــى 
الّظهــور فــي الخِطــاب األخيــر فــي ذِكــرى انتِصــار 
المُقاومــة فــي 25 أيّــار )مايــو( وهــو يَســعُل طِــوال 
ــن  ــب المُقرَّبي ــرد حس ــم ي ــا ل ــه ربّم ــت، ألنّ الوق
هــذه  عــن  ويغيــب  تقليــدًا،  يَكِســر  أن  منــه، 
اإلســرائيليين  هزيمــة  تعنــي  التــي  المُناســبة 
وجيشــهم وتحريــر التّــراب الّلبنانــي مــن دنســهم، 

وتفكيــك مــا كاَن يُسَــمَّى بالحِــزام األمنــي.
يهتمّــون  وشــعبًا،  قيــادًة  اإلســرائيليّون، 
دائمًــا بخِطابــات الســيّد نصــر اهلل دُوَن غيــره 
ــا  ــِرد فيه ــا يَ ــل ُكل م ــرب، وتحلي ــاء الع ــن الزُّعم م
ــد أن  مــن مواقــف ومعلومــات، ولكــن مــن المُؤكَّ
أكبــر  كان  )الثاثــاء(  يــوم  بخِطــاب  اهتِمامهــم 
ــث  ــي الحدي ــوا ف ــن أفرط ــم الذي ــاد، وه ــن المُعت م
ــوا  ــا، وذهب ــروس الكورون ــه بفي عــن مرضــه، وإصابت
إلــى مــا هــو أبعــد مــن ُكّل ذلــك بكتابــة المقــاالت 

المُحتَمــل،  “القــادم”  خليفتــه  عــن  المُطوَّلــة 
الســيّد هاشــم صفــيّ  وذَكــروا بشَــكٍل خــاص 
ــذي لحــزب اهلل. ــس التّنفي ــس المجل ــن، رئي الدي

االبتِســامة عــادت مُجَــدَّدًا إلــى وجــه الســيّد 
ــًة  ــه شــاحبًا خاصّ ــن وجه ــم يَُك ــذي ل نصــر اهلل ال
ــطاء  ــاس البُسَ ــُكلٍّ النّ ــا تحــدّث شــاكِرًا ل عندم
مــن أنصــاره ومُحبِّيــه الذيــن أرســلوا لــه الوصَفــات 
الطبيّــة والعسَــل، ووزّعــوا الخُبــز والملــح تيَمُّنًــا 
تيَمُّنًــا  الجنــوب  فــي  الطيّبيــن  أهلنــا  كعــادة 
لــه بالشّــفاء، وعــاد مــع االبتِســامة إلــى القــراءة 
علــى  ســواًء  لألوضــاع  التّحليليّــة  السياســيّة 
السّــاحتين العربيّــة والدوليّــة أو علــى السّــاحة 

الداخليّــة اللبنانيّــة، مُنتَصِــرًا لمُعانــاة الّلبنانييــن 
بســبب الحِصــار األمريكــي، مُهَــدِّدًا بكســر هــذا 
ــة المقصــود. ــا اســتَمرّ عجــز الدّول الحِصــار إذا م

هــذا  فــي  رّكــز  نصــراهلل  الســيّد  أّن  الفتًــا  كان 
ــاط رئيســيّة: ــى عــدّة نُق ــر نســبيًّا عل الخِطــاب القصي

قــد  مُغامــرة  أيّ  مــن  تحذيــره  اأُلولــى:      
يُقــدِم عليهــا بنياميــن ِنتنياهــو المــأزوم الحاقِــد 
األحمَــق بإشــعال فتيــل الحــرب لمنــع خُروجــه مــن 

السّــلطة، واالســتِعداد لــُكلِّ االحتِمــاالت.
    الّثانيــة: إفســاح مســاحة كبيــرة مــن خِطابــه 
للحديــث عــن حــرب اليمــن، والتّواطــؤ األمريكــي 
لصــف مــن أشــعلوا فتيلهــا إلطالــة أمَدهــا، وإشــادته 

ــك  ــد المل ــيّد عب ــعبها، والس ــا وش ــود قِيادته بصُم
ــدق  ــي خن ــه ف ــن وقوف ــذي أعل ــّذات ال ــي بال الحوث
المُقاومــة الفِلســطينيّة، وتحذيــره مــن المِصيَــدة 
تحــت  تســويقها  يُريــدون  التــي  األمريكيّــة 
ــار دُون رفــع الحِصــار  ــمَّى وقــف إطــاق النّ مُسَ

ــن. ــن اليمنيي ــاة مايي ــدٍّ لمُعان ووضــع حَ
االنتِصــار  علــى  القــويّ  رهانــه  الّثالثــة:      
أّن  علــى  والتّأكيــد  القــادم،  الكبيــر  الفِلســطيني 
الفِلســطينيين مُصَمِّمــون علــى المُضِــي ُقدُمًــا 
فــي حِمايــة القــدس والمُقدّســات بصُدورهــم 
دعمهــم  والمُســلمين  العــرب  علــى  وأرواحهــم، 
ألنّهــم  لوحدهــم،  يتركوهــم  ال  وأن  تــردّد  دُون 
العــرب  البُطــوالت دِفاعًــا عــن  يَُقدِّمــون هــذه 

ومُقدَّســاتهم. وكرامتهــم 
يــوم  خِطــاب  فــي  أّكــد  اهلل  نصــر  الســيّد 
أّن  الماضــي  )مايــو(  أيّــار   25 فــي  المُقاومــة 
المســيحيّة  ومُقدّســاتها  بالقــدس  المســاس 
ــة، وأّن  ــرٍب إقليميّ ــى ح ــيُؤدِّي إل ــاميّة س واإلس
ــاِب  ــي خط ــا، وف ــف مُتَفرِّجً ــن يَقِ “حــزب اهلل” ل
ــر  ــةٍ أوضــح وأكث ــر بَطريق ــرّر هــذا التّحذي ــوم ك الي
تعبيــرًا عندمــا قــال “مــا زلــت أحُلــم أن نُصَلِّــي 

األقصــى”. المســجد  فــي  “جميعًــا” 
بعــد انتِصــار المُقاومــة الفِلســطينيّة فــي قِطــاع 
غــزّة وحواضِنهــا فــي الضّفــة والمناطــق المُحتّلــة عــام 
ــم  1948، وفــي الِجــوار والشّــتات بــات تحقيــق هــذا الحُُل

ــم ــى.. واهلُل أعل ــتٍ مض ــن أيّ وق ــوى م أق

“رأي اليوم”

لماذا خّيب ِخطاب السّيد نصرالله آمال اإلسرائيليين الذين بدأوا البحث ِجدِّيًّا عن خليفته؟
 لماذا نعتقد أّن تحقيق حُُلمَهُ بالصّالة في األقصى باتَ وشيًكا؟ وما هي النّقاط الّثالث التي حرص عليها وحملت رسائل في عدّة اتّجاهات؟

نتوقع التصعيد ونشوب معركة واسعة قريبا والسبب 
عنصرية النرجسية التي يتصرف بها نتنياهو

بسام أبو شريف
ــو  ــادم ، والمجــرم ه ــد ق ــه والتصعي ــم تنت ــة ل ــى أن المعرك ــه ال ــرا ، وننب ــا وخطي ــدا دموي ــل تصعي ــة تحم ــام القادم – األي

ــطيني . ــعب الفلس ــن الش ــر م ــة أكث ــو ، والضحي نتنياه
– يتصــرف رئيــس وزراء اســرائيل نتنياهــو ، وكأن الواليــات المتحــدة هــي ســوبر ماركــت عائلــة نتنياهــو يســتطيع فــي 

أيــة لحظــة مــن اللحظــات أن يتنــاول منهــا مايريــد ، ومــا يشــتهي ، ويتــرك مــا اليريــد .
– األيــام القادمــة ســتحمل للمنطقــة تصعيــدا خطيــرا ، وجرائــم كثيــرة ترتكبهــا قــوات االحتال والشــرطة 
ــة فــي كل مــكان الســقاط كل  ــر العربي ــاد وتحــرك الجماهي ــى الزن ــاء اليــد عل ــوب ابق االســرائيلية ، والمطل

نظــام يتعــاون مــع اســرائيل.
لــم تبلــغ أزمــات نتنياهــو النفســية مســتوى مــن الغليــان كمــا وصلــت اليــه فــي هــذه األيــام ، فبنياميــن 
نتنياهــو الــذي صدمتــه قــدرة معارضيــه علــى تشــكيل حكومــة بديلــة لحكومتــه ، واســقاطه مــن علــى عرشــه 
الــذي تربــع عليــه ســنين طــوال ، ونتيجــة لذلــك نــراه يتصــرف بعصبيــة دون حســابات دقيقــة ونــراه يكشــف 
أســراره جملــة وتفصيــا دون وعــي الــى انــه يكشــف مخططــه الحقيقــي الــذي اتفــق مــع ترامــب عليــه ، 
ــة اســرائيلية ، وكأن صحــراء  ــة الغربي ــه ، وكأن الضف ــدس ملك ــك ، ويتصــرف وكأن الق ــاء ذل ــن لق ودون ثم

النقــب يملكهــا آل نتنياهــو ، وأن غــزة ال تعتبــر ســوى فاصلــة يســتطيع ازاحتهــا عــن الخريطــة .
كل المواقــف التــي أعلنهــا نتنياهــو خــال اليوميــن الماضييــن ، ويعلنهــا اليــوم تكشــف نفســية نتنياهــو فهــي مواقــف 
تكشــف دون تــردد جنونــه ، وطبيعــة أوامــره فهــو المجــرم الحقيقــي الــذي يجــب أن يحاكــم أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ، وأن 

يقتــص منــه االســرائيليون ، وليــس فقــط الفلســطينيون .
ــد حســم ،  ــك ق ــدس ألن ذل ــش مســتقبل الق ــا أن تناق ــه ال يســمح له ــة بأن ــادارة االميركي ــول ل ــو أن يق ــد نتنياه يري
ــة ، وكل  ــرارات الدولي ــض الق ــه يرف ــرة اخــرى ، أي أن ــا م ــن تجزئته ــة والموحــدة ، وال يمك ــة اســرائيل األبدي ــدس عاصم فالق
القــرارات التــي اتخذتهــا اللجنــة الرباعيــة ، ومجلــس األمــن الدولــي بحصــوص القــدس ، اذا هــو خــارج عــن القانــون باعترفــه 
شــخصيا بالصــوت والصــورة ، ويريــد أن يثبــت ذلــك لــادارة االميركيــة ، ولاوروبييــن مــن خــال تصعيــد حمــام الــدم الــذي 
يعمــل عليــه ضــد أبنــاء شــعبنا فــي القــدس ، وكل فلســطين ، ورغــم أن االعــام ركــز مؤخــرا علــى مشــكلة تهجيــر أهالــي 
الشــيخ جــراح ، فــان كل القــدس وأحياءهــا تتعــرض الرهــاب علــى مــدى اربــع وعشــرين ســاعة ، اذ يعيــش أهــل القــدس فــي 
رعــب مــن مداهمــات قــوات االحتــال االســرائيلي ، والمســلحين الذيــن يرعبــون الســكان اآلمنيــن ، ويعذبــون األطفــال بــآالت 
كهربائيــة ، ويطردونهــم مــن بيوتهــم هكــذا يعيــش أهالــي القــدس فــي الشــيخ جــراح ، والعيســاوية ، وجبــل المكبــر، وســلوان 

، والطــور ووادي الجــوز ، وكل أحيــاء القــدس حتــى شــارع صــاح الديــن لــم يســلم مــن جرائمهــم ضــد المــارة وارهابهــم .
ــأس مــن  ــى الي ــم ال ــد أن يوصله ــر الفلســطينيين بع ــج لتهجي ــذي يســعى مــن خــال هــذا النه هــذا هــو نتنياهــو ، ال
المجتمــع الدولــي ، لقــد خاطــب نتنياهــو االســرائيليين ، وطالــب أعضــاء الكنيســت بعــدم اعطــاء الثقــة للحكومــة الجديــدة 
ألنهــا لــن تســتطيع أن توقــف ايــران مــن الحصــول علــى الســاح النــووي ، أمــا هــو نتنياهــو الــذي كان حاكمــا ، وال يــزال حاكمــا 
فقــد أهــان الرئيــس االميركــي اوبامــا حيــن جمــع أعضــاء الكونغــرس دون المــرور بــاالدارة االميركيــة ، وطلــب منهــم رفــض 
الموافقــة علــى عقــد االتفــاق النــووي االيرانــي ، وأن يعارضــوا اوبامــا ، هــذا تدخــل فــي شــؤون الواليــات المتحــدة ولكنــه فشــل 
ألن الرئيــس اوبامــا بالفيتوالخــاص بــه كرئيــس أســقط محــاوالت نتنياهــو ، ووقــع االتفــاق مــع ايــران هــو لــم يســتطع أيضــا ، 
فلمــاذا يتهــم معارضيــه بعــدم القــدرة ، وهــذه هــي طبيعــة االســتعماريين الذيــن يظنــون أنهــم هــم أصحــاب القــرار ، ان صاحــب 
القــرار فــي الشــأن النــووي االيرانــي هــو ايــران ياســيد نتنياهــو ، وايــران أعلنــت أكثــر مــن مــرة أنهــا ال تريــد أن تمتلــك ســاحا 
نوويــا ، ولــو أرادت امتاكــه المتلكتــه ، ولكنهــا اســاميا تعتبــر ذلــك جريمــة يحرمهــا اهلل ، ويتهــم نتنياهــو الحكومــة الجديــد 

بعــدم قدرتهــا علــى حمايــة اســرائيل ، فهــل كان هــو قــادرا علــى ذلــك ؟
اذا وضعنــا نرجســية نتنياهــو ، وعقــده النفســية جانبــا يثبــت التاريــخ أن نتنياهــو ســجل الســرائيل أكبــر كــم مــن الهزائــم 
ــن  ــم يتمكــن م ــة ، ول ــه المقاوم ــرة وهزمت ــن م ــر م ــزة أكث ــه غ ــرة ، وهزمت ــن م ــر م ــه حــزب اهلل أكث ــد هزم ــا ، فق ــي تاريخه ف
تهدئــة األمــور اال عندمــا طلــب ود الســلطة الفلســطينية ، وأصبــح شــريكا لهــا ولمخابراتهــا ، ونســق معهــا أمنيــا ، ان الســلطة 
الفلســطينية هــي التــي تحمــي اســرائيل حســبما رتــب نتنياهــو مــع الســلطة ، وعندمــا توقــف الســلطة التنســيق األمنــي 
فــان اســرائيل ونتنياهــو عارييــن أمــام مقاومــة الشــعب الفلســطيني ، ويقــول ان هــذه الحكومــة لــن تســتطيع أن تمنــع أغلبيــة 
مســاحة التقــب لمــاذا ألنــك أنــت اغتصبــت ذلــك وفرضــت أمــرا واقعــا بالقــوة وكمــا قلــت أنــت الســام يفــرض بالقــوة ، وكل 
شــيء يفــرض بالقــوة ، والســام مــع االمــارات ، والبحريــن هــو ســام القــوة ، وتصــور األذالء الذيــن يحكمــون  فــي تلــك الــدول 
انهــم لــم يســمعوك لكنــك قلتهــا ، وهــي مســجلة صوتــا وصــورة أنــت الســرطان الــذي يجــب أن يجتــث ، فنتنياهــو عنصــري 
فــي النخــاع والــدم وفــوق كل هــذا دمــه مريــض بســرطان العنصريــة ، ويــرى واجبــه أن يقتــل العــرب كمــا ال يفكــر أي طفــل ، 
وهــو ينمــو فــي اســرائيل اال بقتــل العــرب ، ولــكل العنصرييــن الدموييــن أبشــرهم بحجــارة مــن ســجيل بنياميــن نتنياهــو 
يــكاد أن يصــل الــى المرحلــة التــي وصــل اليهــا نيــرون الــذي أحــرق رومــا اذ ال يمانــع نتنياهــو بالتضحيــة بمائــة ألــف اســرائيلي 
ليبقــى فــي الحكــم ، وال يمانــع أن تختفــي العدالــة وتختفــي كل النواحــي القانونيــة مــن أجــل أن يبقــى فــي الحكومــة ، هــو 
فاســد ومفســد ، وهــو رجــل مافيــا وعصابــات هــو وســارة واخوهــا وغيرهــم ، وكل ذلــك كــي يبقــى حاكمــا الســرائيل ، وبنياميــن 
ننياهــو قــد يكــون محقــا عندمــا يخاطــب رفاقــه ومجالســه ألنــه يخاطــب مــن يؤيــده ، أو يعارضــه فــي اســرائيل لكنــه ينســى 
باســتمرار أن  العالــم ال يقبــل بالفــراغ ، والفــراغ يجــب أن يمــأله الهــواء أو الدمــاء ، هنالــك الشــعب الفلســطيني الــذي أثبــت 
ــام ،  ــى القي ــه عل ــي أرضــه ، وقدرت ــه ، وعمــق انغراســه ف ــخ صابت ــدى التاري ــى م ــر نتنياهــو عل ليــس لنتنياهــو ، ولكــن لغي

والعيــش والنمــو مــرة اخــرى ومواجهــة الغــزاة ، وطردهــم مــن فلســطين  .
ــك ،  ــوا ذل ــن ادع ــيا أن الصليبيي ــذه األرض ناس ــب به ــن طال ــة أول م ــم أي الصهاين ــرط أنه ــه المف ــو بجهل ــن نتنياه يظ
وأسســوا ممالــك فــي القــدس ، والكــرك ، وأصبــح كل غــاز ومعتــد يقــول هــذه أرضــي أعطانــي اياهــا الــرب ، وفــي النهايــة خــرج 
كل هــؤالء حفــاة األقــدام مــن بحــر يافــا ، الصهاينــة وادعاءهــم ملكيــة فلســطين أمــر مضحــك ، وكمــا ادعــى ريــكاردوس ملــك 
فرنســا ، وملــك مالطــا ألن الســيد المســيح ولــد علــى أرضهــا ، ونتينياهــو يجــب أن يثقــف نفســه فــي التاريــخ ، فالمســيح نعــم 

انــه فلســطيني ولــد علــى أرضهــا وجــاء بالحــق والعــدل والســام والحضــارة ، ولــم يطالــب بالقتــل .
اننــا نقــول لكــم بالمنطــق نســتطيع أن نكتــب فيــه الكثيــر لدحــض آرائكــم ، وبالحكمــة نســتطيع أن 
نواجــه كذبكــم وضياعكــم ووهمكــم ….. نســتطيع أن نفعــل ذلــك ، ولكنكــم تصمــون آذانكــم عــن ســماع 
الحقائــق ، وســنرى مــاذا ســتفعلون أو تقولــون عندمــا تصــل النصــال الســيوف الــى أعناقكــم ، واقــول لكــم 

بصراحــة فكــروا جيــدا ألن النصــال فــي طريقهــا ألعناقكــم .

اليمن..ال زال التعقيد قائمًا
مــع إنهــاء الوفــد العُمانــي لزيارتــه إلــى صنعــاء تبــدو الصــورة أشــد وضوحــًا، فاألميركيــون ال يزالــون عنــد نقطــة عــرض 
وقــف النــار مقابــل وقــف النــار، متجاهليــن كل المطالبــات اليمنيــة برفــع الحصــار. وتؤكــد القيــادة اليمنيــة أنهــا منفتحــة علــى 
كل دعــوة جديــدة لوقــف الحــرب، لكــن وقــف النــار ليــس وقفــًا للحــرب، ألن الحصــار هــو نصــف الحــرب الــذي يــؤذي اليمنيين 
أكثــر بينمــا إطــاق النــار هــو النصــف الثانــي مــن الحــرب الــذي يعــرف أصحــاب العــدوان أنــه فشــل فشــًا ذريعــًا فــي إضعــاف 
اليمــن وإخضاعــه، وتحــول الــى عــبء علــى أصحابــه، مــع عناصــر القــوة واالقتــدار التــي أظهرهــا اليمنيــون، ولذلــك فــإن مــا 
يعرضونــه، هــو اســتمرار الحــرب فــي النصــف الــذي يريحهــم وإيقافهــا فــي النصــف الــذي بــات عبئــًا عليهــم، بينمــا اليمنيــون 

يســعون لوقــف الحــرب كليــًا.
آخــر العــروض كانــت وعــودًا بجعــل تأميــن تدفــق محســوب للمــواد الغذائيــة والمحروقــات واألدويــة الــى اليمــن عبــر 
المرافــق البحريــة والجويــة وخصوصــًا مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة، الــى حيــن التوصــل إلــى اتفــاق سياســي مــا يعنــي أن 
النيــة هــي بجعــل االبتــزاز بشــروط حيــاة اليمنييــن وســيلة الحــرب المرافقــة للتفــاوض، بينمــا يكــون أصحــاب الحــرب قــد 

تخلصــوا مــن الجانــب المزعــج لهــم فــي الحــرب والــذي شــكل ضغطــًا عليهــم للمبــادرة للبحــث بوقــف النــار.
ــك الحصــار بمجــرد  ــود بف ــذ ســنوات، رغــم كل الوع ــزة المحاصــر من ــع قطــاع غ ــا جــرى م ــااًل بم ــون مث ــدّم اليمني يق
الموافقــة علــى وقــف النــار، ومــا ســيجري مــع اليمــن لــن يكــون مختلفــًا إذا قبــل اليمنيــون بالخديعــة، ولذلــك فــإن مصداقيــة 
ــرار  ــي ق ــن ف ــن متكاملي ــع الحصــار كنصفي ــار ورف ــف الن ــازم وق ــوة لت ــة الدع ــى جدي ــف عل ــف الحــرب تتوق الســاعين لوق

الحــرب، وإال دخــل اليمــن فــي النســيان وهــو تحــت الجــوع والحصــار.
ــك  ــو أرادوا ذل ــي ول ــم التفاوض ــن موقعه ــكرية تحس ــب عس ــق مكاس ــى تحقي ــون عل ــم ال يراهن ــون أنه ــد اليمني يؤك
لفعلــوا، فــي مــأرب وغيــر مــأرب، وهــم يتمهلــون بالخطــوات العســكرية النوعيّــة مراعــاة لســعيهم لحفــظ مــاء وجــه الذيــن 
يحاربونهــم، ســواء فــي الريــاض وأبــو ظبــي أو فــي واشــنطن، لتــرك البــاب مفتوحــًا لتســوية تنهــي الحــرب فعليــًا، وتفتــح 
بــاب التفــاوض السياســي علــى قواعــد متوازنــة ومنصفــة، ال يشــكل فيهــا الحصــار حربــًا أشــد قســوة لفــرض التنــازالت التــي 

.البناءفشــل الشــق العســكري بفرضهــا

تركيا والنهج االستعماري الجديد
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