
شكرًا للميادين
قدمــت قنــاة المياديــن وثائقيــًا مــن حلقتيــن تحــت عنــوان الحقيقــة فــي انفجــار 
مرفــأ بيــروت، ومــن عناصــر تميــز هــذا الوثائقــي درجــة الحياديــة العلميــة التــي قدمهــا 
ــم  ــراء وأصحــاب رأي وحصــره بتقدي باســتبعاده ألي تحليــات وعــدم اســتحضار خب

ســردية تســتند فقــط إلــى الوثائــق.
حســمت 

ســردية المياديــن 
ثقــة  لمو ا
حــول  الغمــوض 
شــحنة النتــرات 
التــي  والســفينة 
فبــات  حملتهــا، 
واضحــًا أن الجهة 
فــي  المعلومــة 
هــي  موزمبيــق 
اشــترت  التــي 

ــة لتأميــن الحصــول عليهــا، وعندمــا تأكــدت مــن تلــف  النتــرات وبذلــت جهــوداً هائل
الشــحنة بعــد ســنتين مــن الماحقــة أبلغــت المعنييــن بأنهــا لــم تعــد معنيــة بهــا، 
وكذلــك الســفينة التــي تبــدو عائــدة كمــا بحارتهــا لجهــة مفلســة أو قليلــة المــوارد أو 
ــف عــن أداء  ــغ تحــت ضغــط التوق ــل مبال ــزاز التجــاري لتحصي ــة االبت ــا عقلي تحكمه
المهمــة، وهــذا مــا جــاء بهــا إلــى بيــروت لتحميــل شــحنة معــدات إلــى العقبــة، لكــن 
بالحصيلــة يصعــب القبــول بنظريــة أن النتــرات والســفينة قــد خطــط ســلفًا للمجــيء 
بهمــا إلــى بيــروت، مــا يجعــل تقديــر التفجيــر الناجــم عــن حــدث عرضــي لاشــتعال 

للتصديــق. أقــرب 
التقاريــر الموثقــة للجانــب الفنــي مــن التفجيــر تقاطعــت بــا التباســات تلتقــي 
ــى أن  ــت عل ــوة، وأجمع ــن الخــارج بصــاروخ أو عب ــر م ــة التفجي ــى اســتبعاد نظري عل
ــات  ــتعال المفرقع ــع اش ــد م ــم وتصاع ــع التلحي ــدأ م ــتعال ب ــن اش ــم ع ــر ناج التفجي
ــي  ــة الت ــول الكمي ــم، ح ــى الحس ــاج إل ــة تحت ــد نقط ــر عن ــت التقاري ــة، وتباين الناري
تفجــرت، حيــث يقــول التقريــران الفرنســي واألميركــي أن كميــة تعــادل ربــع الكميــة 
األصليــة فقــط هــي التــي تفجــرت، مــا يطــرح ســؤااًل حــول وجــود تســريب أو ســرقة 
ــًا أو  ــر بوجــود مصلحــة لمســتفيدين تجاري ــح التفكي ــا يتي ــات منه أو اســتعمال لكمي
سياســيًا مــن إبقــاء النتــرات، بينمــا جــاء تقريــر قــوى األمــن الداخلــي ليقــدم تفســيرًا 
ــن  ــوء التخزي ــال وس ــبب اإلهم ــرات بس ــة للنت ــدرة التفجيري ــف الق ــارق بتل ــذا الف له

ــة. ومــرور الزمــن والرطوب
ســردية المياديــن الموثقــة تظهــر حجــم االهتمــام الــذي تعامــل مــن خالــه 
ــة، لكــن فــي هــذه  ــون، الذيــن يمكــن ماحقتهــم بتهــم فســاد فــي ألــف قضي اإلداري
القضيــة تبــدو العقــدة مســتعصية أمــام مراســات مديــر الجمــارك الســابق والاحــق، 
ــي  ــن ف ــوزراء المعنيي ــل البحــري، ومــن خلفهمــا شــراكة ال ــر النق ــأ ومدي ــر المرف ومدي
المراســات، فــا مجــال للشــك بــأن الصــد القضائــي كان ســيد الموقــف، مــرة بداعــي 
عــدم االختصــاص ومــرة بداعــي الحاجــة لمراجعــة الجيــش، ومــرات بالتباطــؤ، بحيــث 
ال يســارونا الشــك بــأن دخــول النتــرات وبقائهــا كان عمــًا قضائيــًا بامتيــاز، وإفشــااًل 
لــكل مســعى للمعالجــة مــن اإلدارات المعنيــة التــي يقبــع رموزها في الســجن وياحق 

وزراء الوصايــة عليهــا بتهمــة القتــل االحتمالــي، بينمــا القضــاة المعنيــون أحــرار.
 الجهتــان الوحيدتــان اللتــان كان عليهمــا وال يــزال اإلجابــة عــن ســؤال، كيف تم 
التســاهل مــع دخــول النتــرات، وعــدم تتبــع مســارها وماحقــة وجودهــا، والتخلــي 
ــل  ــوات اليونيفي ــا ق ــر، هم ــف الخطي ــذا المل ــع ه ــل م ــي التعام ــؤولية ف ــن المس ع
ــاز أمــن  ــام جه ــا ق ــا ومســؤوليتهما، بينم ــب صاحيتهم ــي صل ــر ف والجيــش، واألم
ــاز، وال يســأل أحــد  ــر الجه ــكأ، فياحــق مدي ــم يتســاهل أو يتل ــه ول ــة بمهمت الدول

ــن عــن مســؤولياتهم. اآلخري
التحقيــق القضائــي ســار بعيــداً مــن الحقيقــة، وأضــاء حيــث يرغــب الشــارع 
الملتهــب بقــوة 17 تشــرين لتقديــم رؤوس سياســية طلبــًا لحمايــة المســؤولين 
الحقيقييــن، وإشــباعًا لعطــش شــعبوي لتقديــم أســماء كبيــرة، وإرضــاء لطلــب 
سياســي خارجــي ينســجم مــع االســتهداف المبرمــج ضــد حلفــاء المقاومــة، كمــا 
قالــت العقوبــات األميركيــة وقالــت الماحقــات، يــا للمصادفــة المذهلــة، تتكرر األســماء 

ــها. نفس
شــكراً للمياديــن ألنهــا اعتمــدت مهنيةعاليــة ولــم يجذبهــا إغــراء السياســة، 
فقدمــت لنــا مــادة غيــر قابلــة للطعــن فــي التأســيس لســردية ال تشــوبها شــائبة، فــي 

ــى هــذه الدرجــة مــن الخطــورة. ــة وعل ــة بهــذه األهمي البناءقضي

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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القــرار هنــا إلردوغــان؛ ففــي حــال اتّفــق مــع 
ابــن زايــد حــول مــا ســيقترحه عليــه، فاأليــام القليلــة 

ــر مــن المفاجــآت. ــا الكثي ــد تحمــل معه القادمــة ق
الهاتفيــة  المكالمــة  علــى  أســبوع  بعــد 
التــي أجراهــا رجــب طيــب إردوغــان مــع نظيــره 
ــس  ــزوغ، يســتقبل الرئي اإلســرائيلي إســحاق هارت
التركــي األربعــاء )24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021( 
ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد، الــذي أعلنتــه 
أنقــرة ســابقًا »العــدو اللــدود لهــا ولقضاياهــا الوطنيــة 
انقــاب  ظبــي  أبــو  أيّــدت  أن  منــذ  والقوميــة، 
.”2013 تموز/يوليــو  فــي  اإلخــوان  السيســي ضــد 

علــى  عنيفــًا  هجومــًا  شــنّ  الــذي  إردوغــان 
اتفاقيــة  علــى  وّقــع  أن  بعــد  زايــد  بــن  محمــد 
التطبيــع مــع »تــل أبيــب« فــي آب/أغســطس 2020، 
وهــدَّد بقطــع العاقــات مــع أبــو ظبــي، قــال األربعــاء 
الماضــي إلســحاق هارتــزوغ: »إن العاقــات التركيــة 
األمــن  أجــل  مــن  وضروريــة  مهمــة  اإلســرائيلية 
واالســتقرار فــي الشــرق األوســط«، مؤّكــدًا »ضــرورة 
ــادل،  ــي إطــار التفاهــم المتب التحــرّك المشــترك ف
ليســاهم ذلــك فــي تجــاوز الخافــات فــي وجهــات 
ــة، كمــا أنَّ  ــة واإلقليمي ــا الثنائي ــال القضاي النظــر حي
اســتمرار الحــوار بيــن تــل أبيــب وأنقــرة يصــبّ فــي 

ــن”. ــة الطرفي مصلح
إردوغــان الَّــذي اســتقبل فــي 18 آب/أغســطس 
اإلماراتــي  القومــي  األمــن  مستشــار  الماضــي 
ــى محمــد  ــًا إل ــد، وتحــدَّث هاتفي ــن زاي ــون ب طحن
بــن زايــد بعــد أســبوعين مــن ذلــك، أكــد »أهميــة 
تطويــر العاقــات بيــن البلديــن وضرورتهــا«، وهمــا 
يشــهدان توتــرًا خطــراً، وخصوصــًا بعــد أن قطعــت 
الســعودية واإلمــارات ومصــر عاقاتهــا مــع قطــر 
ــو 2017، فأرســل إردوغــان جيشــه  فــي حزيران/يوني
تميــم.  األميــر  »االســتراتيجي«  حليفــه  لحمايــة 
وقــد تضامنــت أبــو ظبــي بدورهــا مــع أعــداء تركيــا، 
ومنهــم القاهــرة ونيقوســيا وأثينــا و«تــل أبيــب« 

وباريــس وبنغــازي.
محمــد بــن زايــد اّلــذي تحــدّث إليــه الرئيــس 
ــًا فــي 20 تشــرين األول/أكتوبــر  بشــار األســد هاتفي
الماضــي، رجّــح أنقــرة علــى دمشــق فــي تحركاتــه 
ــارات  ــا أن تدعــم دور اإلم ــد له ــي يري ــة اّلت اإلقليمي
جديــد  كوســيط  أواًل  المنطقــة،  فــي  الجديــد 
للمصالحــات المختلفــة، وثانيــًا للحــد مــن الــدور 
القطــري المدعــوم مــن تركيــا؛ الدولــة المهمــة فــي 

مجمــل معــادالت المنطقــة. 

ــح  ــان فت ــع إردوغ ــيبحث م ــذي س ــد الَّ ــن زاي اب
البلديــن،  بيــن  العاقــات  فــي  جديــدة  صفحــة 
عصابــات  إحــدى  رئيــس  طــرد  ذلــك  فــي  بمــا 

ــذي يتحــدث  ــي، وال ــو ظب ــي أب ــا الموجــود ف المافي
عــن قضايــا فســاد خطــرة تــورط فيهــا إردوغــان 
المتوقــع أيضــًا أن يقتــرح  والمقربــون منــه، مــن 
علــى األخيــر صفقــة مصالحــات مــع »إســرائيل« 
ومصــر، وبعدهمــا ســوريا، علــى أن يعتــرف الجميــع 
ــة  ــل مشــاريع التنمي ــي مجم ــر ف ــدور كبي ــا ب لتركي
المســتقبلية فــي المنطقــة، وذلــك فــي إطــار خطــة 
ــة  ــور المنطق ــب أم ــادة ترتي ــى إع ــدف إل شــاملة ته
برمّتهــا بــدور إماراتــي مدعــوم أميركيــًا وأوروبيــًا، 
بهــدف الحــد مــن »مخاطــر الــدور اإليرانــي« الَّــذي 
ــان الخليجي-األميركــي المشــترك  ــه البي أشــار إلي
األســبوع الماضــي، وهــو الموضــوع الــذي يبــدو أنَّ 
التحضيــر لــه بــدأ عندمــا اســتضاف محمــد بــن 
ســلمان كًا مــن تميــم آل ثانــي وطحنــون بــن 
زايــد فــي 17 أيلول/ســبتمبر الماضــي علــى شــاطئ 
البحــر األحمــر، وســط المعلومــات اإلعاميــة التــي 
ــر  ــن قط ــات بي ــن خاف ــذاك ع ــدَّث آن ــت تتح كان
وكّل مــن الســعودية واإلمــارات، ولــكّل منهــا دورهــا 

المرحلــي فــي المســرحية األميركيــة.
الزيــارة التــي تتزامــن مــع األزمــة الماليّــة الخطــرة 
ابــن  تســاعد  أن  المتوقــع  مــن  تركيــا،  تعيشــها  التــي 
زايــد علــى إقنــاع إردوغــان بضــرورة العمــل المشــترك 
بعــد وعــود إماراتيــة بمســاعدات ماليّــة ضخمــة تســاعد 
أنقــرة علــى تجــاوز أزمتهــا الحاليــة، وهــو مــا توّقعــه وزيــر 
التجــارة التركــي محمــد مــوش اليــوم، إذ قــال »إن تعميــق 
العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن تركيــا واإلمــارات 
البلديــن«.  لمصلحــة  ســيكون  المجــاالت  جميــع  فــي 
ــا  ــن تركي ــم بي ــاون القائ ــر التع ــد أنَّ تطوي وأضــاف: »أعتق
واإلمــارات مهــم جــدًا مــن حيــث تشــكيله نموذجــًا لباقــي 

دول المنطقــة ومحفــزًا لاســتقرار اإلقليمــي”. 
وهنــا، يجــب التذكيــر بالدعــم المالــي القطــري 
وتمويــل الدوحــة لــكلِّ المشــاريع اإلقليميــة التركيــة 
ومســاعدة إردوغــان خــال 
أزمتــه الماليــة 2018، وهــو 
ــًا إلنهــاء  مــا لــم يكــن كافي
ــع  ــي يرج ــة، الت ــذه األزم ه
سياســات  إلــى  »ســببها 
الداخليــة  إردوغــان 
ومغامراتــه  والخارجيــة 
أوصلــت  التــي  الخطــرة 
البــاد إلــى حافــة الدمــار 
رأي  بحســب  الشــامل«، 

المعارضــة.
فــي جميــع الحــاالت، لــن تكــون زيــارة ابــن 
الرئيــس إردوغــان  زايــد عابــرة، شــرط أن يقنــع 
كانــت  مهمــا  الجديــد،  اإلقليمــي  بمشــروعه 
بضــم  إال  أهدافهــا  تحّقــق  لــن  التــي  التســمية 
يتطلــب  مــا  وهــو  المشــروع،  هــذا  إلــى  ســوريا 
األمــر  األســد،  الرئيــس  مــع  إردوغــان  مصالحــة 
الــذي سيشــجعه الرئيــس فاديميــر بوتيــن، بعــد 
ــن  ــد م ــد المزي ــًا أن موســكو ال تري ــات واضح أن ب
المشــاكل مــع أنقــرة فــي ســوريا والقوقــاز وآســيا 
ــق  ــروف بقل ــرف الف ــي اعت ــا، الت الوســطى وأوكراني

التعــاون العســكري التركــي فيهــا.  بــاده مــن 
النفســيّ  الجانــب  علــى  الرهــان  ويبقــى 
للرئيــس إردوغــان الــذي لــن يكــون ســهًا عليــه 
مصالحــة األســد، ألن ذلــك ســيعني تخليــه عــن 
والتاريخيــة  العقائديــة  ومخططاتــه  مشــاريعه 
ــا خــال الســنوات العشــر  ــي ســعى لتطبيقه الت
عناصرهــا  وعــن  عنهــا  وبتخّليــه  الماضيــة. 
بمختلــف  اإلســاميون  وهــم  الخارجيّــة، 
أطيافهــم السياســية والمســّلحة، فقــد يحالــف 
الخــط إردوغــان لحــل مجمــل مشــاكله الخارجيــة، 
وبالتالــي الداخليــة، وهــو مــا ســيضمن لــه البقــاء 

فــي الســلطة لفتــرات أطــول. 
حــال  ففــي  إردوغــان؛  للرئيــس  هنــا  القــرار 
اتّفــق مــع ابــن زايــد حــول مــا ســيقترحه عليــه، 
فاأليــام القليلــة القادمــة قــد تحمــل معهــا الكثيــر مــن 
المفاجــآت التــي ســتحقق العديــد مــن االنفراجــات 
إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  وســتحتاج  اإلقليميــة، 
الرضــا اإلســرائيلي أيضــًا، وهــو مــا يســعى إليــه 
الرئيــس بوتيــن الَّــذي ال يريــد أي مشــاكل فــي 

امريــكا  تحركــه  الــذي  ســلمان،  إبــن 
»إســرائيل«  و  الحــر«!  العالــم  »زعيمــة 
الشــرق  فــي  الوحيــدة  »الديمقراطيــة 
صفعــات  عليــه  تنهــال  عندمــا  االوســط«!، 
فــي  و  مــأرب  فــي  االشــداء  اليمــن  رجــال 
مملكتــه،  عمــق  وفــي  الغربــي،  الســاحل 
مــن  اآلمنــة  البســطاء  بيــوت  إال  يجــد  ال 
اليمنييــن، ليهدمهــا علــى رؤوســهم، و ال يجد 
إال »األجنــة فــي بطــون أمهاتهــا«، ليمزقهــا 
ــة«،  ــخ »زعيمــة الديمقراطي ــرات وصواري بطائ
علــى  للتســتر  الوحيــدة«،  و«الديمقراطيــة 
عجــزه و بؤســه، وإلشــباع غريــزة االنتقــام 

تشــبع. وال  بــه  تنخــر  الــذي  الجاهلــي 
ــران  ــي يشــنها طي ــارات الهســتيرية الت الغ
االســرائيلي،  االمريكــي  الســعودي  العــدوان 
منــذ ايــام علــى المناطــق الســكنية فــي صنعــاء 
ومــأرب والحديــدة وصعــدة، والتــي اســتخدم 
عــن  واســفرت  االبيــض،  الفســفور  فيهــا 
ــن،  ــن المدنيي ــة العشــرات م استشــهاد واصاب
ــة  ــي محافظ ــه ف ــن ام ــي بط ــن ف ــم جني بينه
الحديــدة، تؤكــد وبشــكل ال لبــس فيــه، ان 
الجنــون الســعودي وصــل الــى اقصــى مدياتــه.
يعــزون  اليمنــي،  للمشــهد  المراقبــون 
ــى  ــي تصــل ال ــار الت ــى االخب ــون، ال هــذا الجن
إبــن ســلمان، والتــي تؤكــد جميعهــا ان مــأرب 
كان  جنــون  وهــو  المحــررة،  بحكــم  باتــت 

قــد ظهــرت بــوادره، بعــد انســحاب مرتزقــة 
العــدوان مــن مناطــق واســعة مــن محافظــة 
ابــن  فيهــا  رأى  الهزائــم  فهــذه  الحديــدة، 
احامــه  قاصمــة، ســتقبر  ســلمان، ضربــات 
ــه  ــا، ان ــن مخطئ ــد، فظ ــى االب ــن وال ــي اليم ف
ســيؤخر حســم معركــة مــأرب و تأجيلهــا، عبــر 
مناطــق  وباقــي  الجنونــي لصنعــاء  القصــف 

االخــرى. اليمــن 
كانــوا  لــو  ســلمان،  بإبــن  المحيطــون 
حدودهــا  فــي  حتــى  بالحكمــة،  يتمتعــون 
ــم مســبقا  ــوا نصحــوه، ونحــن نعل ــا، لكان الدني
انــه ليــس بالشــخص الــذي يقبــل النصــح، 
النســاء  الســكنية، وقتــل  ان قصــف االحيــاء 
صنعــاء  فــي  اليــوم  يحــدث  كمــا  واالطفــال، 
والحديــدة ومــأرب وصعــدة، لــو كان يؤثــر علــى 
مــن  االالف  مئــات  لكانــت  اليمنييــن،  ارادة 
القنابــل والصواريــخ التــي اســقطها ابن ســلمان 
علــى رؤوس اليمنييــن خــال 7 ســنوات مــن 
العــدوان، قــد فعلــت فعلهــا، ولكــن الــذي حــدث 
ــذي كان  هــو العكــس تمامــا، فإبــن ســلمان ال
و«اســرائيل«  امريــكا  ودعــم  مالــه  ان  يظــن 
وجيــوش المرتزقــة لــه، ســيجعل اليمنييــن 
يرفعــون امامــه الرايــة البيضــاء خــال اســابيع او 
اشــهر، اال نــه وبعــد 7 ســنوات، بــات يختبــىء 
فــي يخــت، يجــوب بحــار المنطقــة هربــا مــن 
صواريــخ ومســيرات رجــال اليمــن، بعــد ان فقــد 

ــه.. ــل مملكت ــوره داخ ــي قص ــان ف االم
بصفــات  يتحلــى  ســلمان  ابــن  كان  لــو 
امــام  مليــا  توقــف  لــكان  المســؤول،  القائــد 
التقريــر الــذي أصــدره برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي عــن األوضــاع فــي اليمــن منــذ ان 
شــن عدوانــه علــى هــذا البلــد العربــي المســلم 
والجــار، الــذي كشــف عــن ان عــدد ضحايــا 
العــدوان وصــل الــى 377 ألــف وفــاة، 60 بالمئــة 
منهــا )226200( غيــر مُباشــرة، وحوالــي 40 بالمئــة 
الباقيــة )150800( وفيــات مباشــرة، والوفيــات غيــر 
بســبب  األطفــال  مــن  ومعظمهــا  المباشــرة 
الرعايــة الصحيــة،  الجــوع والمــرض ونقــص 
الحصــار االجرامــي  التغذيــة، بســبب  وســوء 
المفــروض علــى الشــعب اليمنــي مــن البــر 
ــي  ــات المباشــرة فه ــا الوفي والبحــر والجــو، وأم
واألحيــاء  المــدن  وقصــف  الحــرب  نتيجــة 
والمستشــفيات،  والمــدارس  الســكنية، 
وحفــات األعــراس، ومجالــس العــزاء، تُــرى 
ذريعــة  الســخيفة،  الذريعــة  تســتحق  هــل 
والمرتــزق  والهــارب  المســتقيل  »شــرعية« 
عبدربــه منصورهــادي، ان تزهــق مــن اجلهــا كل 
هــذه النفــوس؟!، أم ان هــذه »الذريعــة«، روج لهــا 
مــن اجــل التغطيــة علــى الهــدف الحقيقــي مــن 
وراء كل هــذا العــدوان العبثــي الجنــون، وهــو 
تنفيــذ المخططــات االمريكيــة فــي المنطقــة 

العالممــن اجــل عيــون »إســرائيل«؟.

ليســت المــرة األولــى التــي نتحــدّث فيهــا عــن 
فقــه األولويــات عنــد تعاملنــا مــع األخطــار المحدقــة 
ــة  ــع، فآف ــرة بالطب ــن تكــون األخي ــة ول ــا العربي بأمتن
لذلــك  النســيان،  العربــي هــي  الجمعــي  العقــل 
دائمــًا مــا نحتــاج إلــى إعــادة تذكيــر هــذا العقــل 
تحيــط  التــي  والمخاطــر  باألولويــات  الجمعــي 

بأمتنــا العربيــة حتــى ال يفقــد بوصلتــه، ويدخــل فــي 
معــارك جانبيــة ويتــرك معركتــه الحقيقيــة، ويجــب 
أن نعتــرف بــأّن عدوّنــا الحقيقــي قــد تمكــن عبــر 
بوصلتنــا  يفقدنــا  أن  األخيــرة  الخمســة  العقــود 
الحقيقيــة تجــاه األخطــار المحدقــة بأمتنــا العربيــة، 
ــاء  ــة العظمــى مــن أبن ــا زيــف وعــي الغالبي وهــو م
الشــعب العربــي، لدرجــة جعلــت البعــض ال يفــرق 
بيــن العــدو والمنافــس، بــل تمكــن العــدو مــن أن 
يوهــم بعــض الحــكام بــأّن معركتهــم ليســت معــه 

ــران. ــل مــع الجي ب
وقبــل الدخــول فــي تفاصيــل المشــهد الراهــن 
يجــب أواًل التأكيــد علــى بعــض الحقائــق التاريخية، 
وأول الحقائــق أن إيــران دولــة مــن دول منطقتنــا 
جــارة تاريخيــة لهــا حقــوق فــي جغرافيــة المنطقــة 
مثــل حقوقنــا كعــرب، وثانــي هــذه الحقائــق تتعلــق 
بتركيــا ومــا ينطبــق علــى إيــران ينطبــق عليهــا 

فهــي أيضــا دولــة مــن دول منطقتنــا وجــارة تاريخيــة 
ــق  ــا، وثالــث الحقائــق يتعل لهــا حقــوق مثــل حقوقن
لــأرض  المغتصــب  الصهيونــي  الكيــان  بوضــع 
ــة فلســطين  ــة جغرافي ــى غالبي ــع عل ــة والقاب العربي
وال  ولبنــان،  وســورية  األردن  جغرافيــة  وبعــض 
يــزال يطمــع فــي المنطقــة الجغرافيــة الواقعــة بيــن 

النيــل والفــرات بالكامــل، فهــذا الكيــان ليــس لــه أي 
حقــوق تاريخيــة فــي جغرافيــة المنطقــة، وال يجــب 
أن يكــون موجــودًا بيننــا أو بجوارنــا مــن األســاس.
وفــي محاولــة قــراءة وتوصيــف المشــهد الراهــن 
فــي ضــوء الحقائــق التاريخيــة الســابقة يمكننــا 
القــول إّن هنــاك ثاثــة مشــاريع تحــاول فــرض 
ظــّل  فــي  منطقتنــا  علــى  وهيمنتهــا  ســيطرتها 
المشــروع  ويأتــي  اإلقليمــي،  والصــراع  التنافــس 
اإليرانــي فــي المقدمــة وهــذا المشــروع يحــاول 
ليــس  العربيــة  منطقتنــا  حــدود  داخــل  التمــدّد 
بهــدف احتالهــا أو ســرقة ونهــب ثرواتهــا ولكــن 
اإليرانــي  القومــي  األمــن  علــى  الحفــاظ  بدافــع 
الــذي يهــدّد بفعــل تغلغــل وهيمنــة بعــض القــوى 
مجتمعاتنــا  بعــض  علــى  الغربيــة  االســتعمارية 

إيــران. المتاخمــة بحدودهــا مــع  العربيــة 
 والمشــروع الثانــي هــو المشــروع التركــي 

وهــو أيضــًا يحــاول التمــدّد داخــل منطقتنــا العربيــة 
مثــل  مشــروع  هــو  مــا  منهــا  مختلفــة  بدوافــع 
ــا  ــا م ــا، ومنه ــي لتركي ــن القوم ــى األم ــاظ عل الحف
ــة  ــة الخاف ــة إعــادة دول ــر مشــروع بمحاول هــو غي
صريحــًا  احتــااًل  يُعــدّ  مــا  وهــو  المزعومــة 
لمجتمعاتنــا العربيــة، ومــا تقــوم بــه تركيــا مــن 
احتــال لبعــض األراضــي العراقيــة والســورية خيــر 
ــا فــي  ــع تتعــاون تركي ــل، وبالطب ــر دلي شــاهد وخي
تنفيــذ مشــروعها مــع بعــض القــوى االســتعمارية 
المتحــدة  الواليــات  رأســها  وعلــى  الغربيــة 
لثــروات  األكبــر  والناهــب  الســارق  األميركيــة 
منطقتنــا العربيــة، إلــى جانــب الكيــان الصهيونــي 

العربيــة. لــأرض  المغتصــب 
المشــروع  هــو  المشــاريع  هــذه  وثالــث 
ــى  الصهيونــي الــذي يحــاول التمــدّد للســيطرة عل
أكبــر جــزء مــن منطقتنــا العربيــة بهــدف ســرقة 
تاريخنــا  واغتصــاب  ناحيــة  مــن  ثرواتنــا  ونهــب 
مــن  مدعــوم  بالطبــع  وهــو  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
بعــض القــوى االســتعمارية وعلــى رأســها الواليــات 
ــذا  ــتراتيجي له ــف االس ــة الحلي ــدة األميركي المتح
ــى مــدار الخمســة  ــان الصهيونــي، ويحــاول عل الكي
ــكّل  ــة ب ــا العربي ــراق مجتمعاتن ــة اخت ــود الماضي عق
الطــرق والوســائل، وتمكــن مــن توقيــع اتفاقيــات 
ــدأت  ــة ب ــدول العربي ــع بعــض ال ــة م ســام مزعوم
فلســطين  وأوســلو   ،1978 مصــر  ديفيــد  بكامــب 
1993، ووادي عربــة األردن 1994، ثــم اتفاقيــات تطبيــع 
أخيــرًا مــع اإلمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب 
فــي غضــون الخمســة أشــهر األخيــرة مــن عــام 2020.

وإذا كانــت هــذه هــي حقيقــة المشــهد الراهــن 
المشــاريع  هــذه  مــن  موقفنــا  تحديــد  فيجــب 
أولويــات  بدقــة  نحــدّد  أن  ويجــب  الثاثــة، 
المواجهــة مــع هــذه المشــاريع، وهنــا يجــب التأكيــد 
هــي  والتركــي  اإليرانــي  المشــروعين  أّن  علــى 
فاإليرانــي  معاديــة،  وليســت  منافســة  مشــاريع 
فــي  تاريخيــة  حقــوق  ولهمــا  جــاران  والتركــي 
التمــدّد  محــاوالت  وتأتــي  المنطقــة،  جغرافيــة 

أمنهمــا  عــن  الدفــاع  بهــدف  منهمــا  والهيمنــة 
القومــي، وهــذا أمــر مشــروع ويمكــن مواجهتــه فــي 
حالــة بنــاء مشــروع قومــي وعربــي قــوي يحــدّ مــن 
هــذه الطموحــات ويقــوم بفرملتهــا، وأيّ محاولــة 
ــا المشــروع  ــوة، أم ــا وبق ــك يجــب ردعه تتجــاوز ذل
العربيــة  معــاد ألمتنــا  فهــو مشــروع  الصهيونــي 
المنطقــة،  جغرافيــة  فــي  حــق  أيّ  لــه  وليــس 
بالتالــي تأتــي محــاوالت ســيطرته وهيمنتــه علــى 
حســاب أرضنــا وثرواتنــا ومقــدرات شــعوبنا، وال بــدّ 
مــن مواجهتــه عســكريًا واقتاعــه مــن فــوق األرض 

المغتصبــة. العربيــة 
الراهنــة  فــي حالتنــا  يقــول  األولويــات  ففقــه 
تخوضهــا  أن  يجــب  التــي  األولــى  المعركــة  إن 
األمــة العربيــة هــي معركــة تحريــر التــراب العربــي 
ــي، وال يجــب أن  ــدو الصهيون ــدام الع ــس بأق المدن
ــارك  ــة أي مع ــة الحقيقي ــذه المعرك ــن ه ــا ع يصرفن
جانبيــة مــع المشــاريع المنافســة ســواء اإليرانــي أو 
ــدو  ــع الع ــة م ــن المواجه ــاء م ــد االنته ــي، وبع الترك
ألّن  العربيــة  األرض  مــن  واقتاعــه  الصهيونــي 
معركتنــا معــه معركــة وجــود وليســت حــدود نتجــه 
إلــى المشــاريع المنافســة، وندخــل المعركــة الثانيــة 
مــع مــن يحتــّل أرضــًا عربيــة ونقــوم بتحريرهــا، ثــم 
ندخــل المعركــة الثالثــة وهــي معركــة فــرض النفــوذ 
ــى  ــاظ عل ــدف الحف ــران به ــع الجي ــا م ــي منطقتن ف

ــي. ــي العرب ــن القوم األم
هــذه  خــوض  مــن  نتمكــن  لــن  وبالطبــع   
ــم  ــد الوه ــات إال بتبدي ــه األولوي ــًا لفق ــارك وفق المع
فــي  وداعميــه  الصهيونــي  العــدو  زرعــه  الــذي 
العقــل الجمعــي العربــي والــذي صــور لنــا الجيــران 
والمنافســين علــى أنهــم أعــداء، ويصــوّر لنــا العــدو 
ــام،  ــي س ــه ف ــش مع ــن التعاي ــارًا يمك ــًا وج صديق
والخطــوة األولــى بعــد تبديــد هــذه األوهــام وكشــف 
ــاء المشــروع القومــي  ــوة لبن ــا هــو الســعي بق زيفه
المشــروع  لمواجهــة  جاهزيــن  لنكــون  العربــي 
اإليرانــي  المشــروعين  ومنافســة  الصهيونــي 

والتركــي، اللهــم بلغــت اللهــم فاشــهد.

لماذا نبتعد عن معركتنا الحقيقية؟!
محمد سيد أحمد

اإلمارات و »إسرائيل« وتركيا.. من هو العدو؟
    حسني محلي

لو قتل المدنيين يغطي على هزائم السعودية في اليمن لكان 377 الف ضحية تكفي

أبيــب«، بســبب قــوّة رجــال  عاقاتــه مــع »تــل 
األعمــال اليهــود وتأثيرهــم فــي روســيا، وبالتالــي 
عــدد اليهــود مــن أصــول روســيّة فــي »إســرائيل«، 

والــذي ال يقــّل عــن مليــون.
يبقــى  االنفراجــات،  هــذه  انتظــار  وفــي 
الرهــان األخيــر علــى مصيــر االتفــاق النــووي 
أن  واشــنطن  لــه  تريــد  والــذي  ومســتقبله، 
يســاعدها علــى الحــدّ مــن الــدور اإليرانــي 
فــي ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان )لعاقتهــا 
بـــ »إســرائيل«(، وهــي جميعــًا فــي ســلة واحــدة 
ســتقرر مصيــر كل التحــركات التــي ســيأتي 
مــن أجلهــا ابــن زايــد إلــى أنقــرة قبــل دمشــق، 

وربمــا الحقــًا طهــران، وإال!
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