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بغداد في جولة ظريف االقليمية ..أدوار فاعلة في معادالت جديدة
الزيارة األخرية لوزير الخارجية وعميد الدبلوماسية االيرانية
محمد جواد ظريف للعراق ،انطوت ،من أية زاوية قرأناها
ونظرنا إليها ،عىل أهمية كبرية ،رمبا تفوق زيارات سابقة له
وملسؤولني ايرانيني رفيعي املستوى لجارهم الغريب  -العراق.
أهمية زيارة ظريف االستثنائية تكمن يف أنها جاءت ضمن
جولة إقليمية ،شملت عدة دول يف املنطقة ،من بينها قطر
وعامن والكويت ،وكذلك جاءت يف ظل حراك إقليمي عىل قضايا
وملفات مختلفة ،تعد طهران طر ًفا رئيسيا ومحوريا فيها ،وبغداد
معنية بها وميكن أن تضطلع بأدوار ومهام غري قليلة وال هامشية
يف توجيهها ،وهي ليست بعيدة عن سياق ومسار السياسة
االيرانية يف التعاطي االيجايب مع امللف العراقي ،والسعي الدائم
لتقريب وجهات نظر ومواقف الفرقاء السياسيني العراقيني،
وفك وحلحلة العقد القامئة بينهم ،يف وقت تربز فيه الكثري من
التحديات الخطرية واملقلقة يف املشهد السيايس العراقي.
ولعل تفكيك الرسائل التي أطلقها الوزير االيراين من العراق،
تكشف وتوضح مبا ال يقبل اللبس والشك والغموض ،أن بغداد
ميكن  -ويفرتض  -أن تكون حارضة وفاعلة بدرجة أكرب ،وهي
مهيأة لذلك أكرث من أي وقت مىض ،وأن أي ترتيبات ،ال ميكن
أن يكتب لها النجاح الحقيقي ،فيام اذا كانت بغداد غائبة منها
أو بعيدة عنها.
يف بغداد واربيل ،التقى ظريف كبار الشخصيات السياسية
الرسمية ،بدءا من رئيس الجمهورية برهم صالح ،مرورا برئيس
الــوزراء مصطفى الكاظمي ،ورئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،ورؤساء حكومات سابقني ،وزعامات سياسية ودينية
من مختلف التوجهات واالنتامءات والعناوين ،ونخب أكادميية
وثقافية متنوعة ،إما بصورة ثنائية أو جامعية .وهذه اللقاءات،
ببعديها الكمي والنوعي ،كانت واحدة من أبرز وأهم الرسائل
التي حملتها زيارة وزير الخارجية االيراين ،ومفادها أن طهران
تتعاطى مع العراق بنسيجه السيايس واالجتامعي املتعدد
االلوان واالطياف ،برؤية منفتحة وواقعية بعيدًا عن الحساسيات
االنفعالية واملفتعلة ،والرتاكامت السلبية واملختزنة ،انطال ًقا من
حقيقة تكرر التأكيد عليها يف مجمل اللقاءات ،وهي «أن ايران
والعراق تجمعهام أوارص تاريخية عريقة قامئة عىل املشرتكات
الدينية والثقافية واالجتامعية والجغرافية الرصينة بني شعبي
البلدين ،وأن هذه العالقات تخدم املصالح الثنائية واالقليمية
جمعاء» .وبالفعل فإن تجربة األعوام الثامنية عرشة املنرصمة،
أثبتت هذه الحقيقة ،بحيث إن مصاديقها الكبرية والكثرية
يف شتى الجوانب واملجاالت ،كانت وما زالت ماثلة وشاخصة
للجميع.
والرسالة األخرى يف زيارة ظريف ،متثلت يف التشديد عىل دور
بغداد املحوري والهام يف ايجاد الحلول واملعالجات املناسبة
لحلول ومشاكل املنطقة ،وبالتايل املساهمة الفاعلة يف تعزيز
االمن واالستقرار االقليميني ،مبا يعود بالنفع والفائدة عىل كل
الشعوب والدول ،التي تجمعها مساحات واسعة من املصالح

املتبادلة والقواسم املشرتكةً ،
فضل عن مواجهتها لذات املخاطر
والتحديات .وهذا ما أشار اليه الرئيس العراقي برهم صالح خالل
لقائه الوزير ظريف ،بقوله «إن بلدان املنطقة تواجه تحديات
عدة ،وينبغي العمل والتنسيق املشرتك والتزام الحوار لتجاوز
الخالفات واالختالالت التي تكتنفها ،وإن سياسة االنفتاح التي
يتبناها العراق يف محيطه اإلقليمي والدويل تهدف لبناء عالقات
متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات واألزمــات» .يف ذات
الوقت الذي أكد فيه ظريف أن بالده «ترحب بالدور املهم
للعراق ،سواء عىل مستوى العالقة بني البلدين أو عىل مستوى
امللفات االقليمية بشكل أوسع ،ودور العراق يف تبني سياسة
الحوار والتهدئة من أجل أمن واستقرار وسالم املنطقة» ،معربًا
عن األمل يف «أن اداء هذا الدور من قبل األخوة العراقيني،
سيحقق تطورات إيجابية يف املنطقة».
ومبا ان القضايا االقليمية مرتابطة وامللفات متداخلة ،فمن
الطبيعي جدا ان يفيض احراز تقدم يف اي منها اىل تحقيق ذات
اليشء يف بقية القضايا وامللفات ،وكل ذلك ال بد ان تنتهي
مخرجاته يف جزء كبري منها اىل املشهد العراقي العام ،ال سيام وأن
العراق أصبح بعد سقوط نظام صدام يف ربيع عام  ،2003بحكم
ظروف وعوامل مختلفة ،بؤرة لتنافس ورصاع اقليمي ودويل،
وميدانا لتصفية الحسابات ،ومالذا وساحة مناسبة للجامعات
والتنظيامت االرهابية املسلحة ،بيد أنه رغم ذلك ،نجح يف تخطي
الكثري من املصاعب والعقبات واملخاطر والتحديات ،ليستعيد
قدرا كبريا من دوره ومكانته وحضوره وتأثريه.
وطهران التي ترى أن األمن واالستقرار االقليمي الحقيقي ال
ميكن أن يتحقق باستمرار االحتالل العسكري االمرييك ،وهيمنة

ونفوذ واشنطن عىل القرار يف بعض دول املنطقة ،تشدد عىل
رضورة تفعيل املطالب والدعوات العراقية الرسمية والشعبية
العراقية اىل اخراج القوات االمريكية من البالد ،كمدخل ومفتاح
أســايس الستعادة السيادة الوطنية واالتجاه نحو تكريس
االستقرار الداخيل والخارجي ،وتلك هي الرسالة االخرى التي
حملتها زيارة ظريف لبغداد وعموم جولته االقليمية يف الدوحة
ومسقط والكويت.
وقد أطلق ظريف هذه الرسالة حينام كان موقع جرمية اغتيال
القائدين قاسم سليامين وابو مهدي املهندس قرب مطار بغداد
الدويل ،أوىل محطات زيارته للعراق ،اىل جانب ترصيحاته عىل
هامش لقائه رئيس الربملان العراقي محمد الحلبويس ،التي أكد
فيها رضورة تنفيذ القرار الصادر عن الربملان العراقي القايض
مبغادرة القوات االجنبية ،احرتامًا لسيادة العراق ،معت ًربا «أن
اقدام القوات االمريكية عىل اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليامين
والشهيد ابو مهدي املهندس يف ارض العراق يعد جرمية».
ويف االطار العام ،وبرصف النظر عن األسباب والدوافع ،فإن
جهود ومساعي اعادة احياء االتفاق النووي ،وحلحلة الخالفات،
وتقريب وجهات النظر بني اطراف الخالف والرصاع يف املنطقة،
يعني بلورة حقائق ومعطيات جديدة ،وصياغة واقع اخر -وان
كان ذلك صعبا ويتطلب وقتا طويال -تكون كل من بغداد
وطهران أرقامًا فاعلة ومؤثرة يف معادالته وتوازناته ومساراته،
وزيارة ظريف واحدة من مؤرشاته ودالالته ،وهي بال شك ليست
االوىل ،ولن تكون االخرية.
عادل الجبوري
املصدر :موقع العهد

انعطافة ابن سلمان نحو إيران ..أي دور لصمود اليمنيني؟
أن تتح ّول إيران بنظر ويل العهد السعودي إىل
جارة ،فذلك يدفع للبحث يف املستجدات وتحديد
سبب هذا التحول الدراماتييك.
مل يكن أحد من متابعي األحــداث الجارية يف
املنطقة ،من اشتباك ورصاعات وخالفات ،وخصوصاً
تلك التي تتمحور حول الخالف العميق والشائك
بني السعودية وإيران ،ينتظر ما صدر عن ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلامن من مواقف إيجابية
تجاه إيران ،ال ألن هذا التحول كان مستحي ًال ،ففي
السياسة ال يوجد يشء ثابت ،ومواقف املتخاصمني،
مهام كانت متطرفة أو عدائية ضد بعضهم بعضاً،
تتغري أو تتبدّل وفقاً لتبدّل املعطيات أو األوضاع،
بل لعدم تسجيل أي جديد متغري وطارئ يف الوقائع
املرتبطة بهذه العالقة ،عىل األقل يف السنوات األربع
أو الخمس األخرية ،األمر الذي يدعو إىل التّساؤل عن
مضمون هذا التح ّول.
أن تصبح إيران تلك الدولة الجارة التي يجب أن
تكون عالقات السعودية معها ممتازة ،بعد أن كانت،
يف نظر ويل العهد السعودي عىل األقل ،يجب أن
ترزح تحت وطأة أش ّد العقوبات التي تحرم شعبها
من أغلب حقوقه وحاجاته ،حتى اإلنسانية والصحية
منها ،وخصوصاً يف ظل جائحة كورونا ،فإن ذلك
يدفعنا إىل البحث يف املستجدات املؤثرة يف العالقة
بني الطرفني أو ًال ،ويف نقاط الخالف واالشتباك بني
الدولتني ثانياً ،ملحاولة التوصّ ل إىل تحديد سبب هذا
التحول الدراماتييك.
بداية ،وليك نكون موضوعيني ،ال ميكن استبعاد
فكرة مفادها أن ويل العهد السعودي يناور كالعادة،
ويحاول من خالل هذا املوقف «الــخــادع» رمبا
امتصاص صدمة «اق ـراب» توصُّ ل الــدول الراعية
لالتفاق النووي مع إيران إىل مقاربة مقبولة من
املعنيني ،وخصوصاً األمريكيني .هذه املقاربة ستعيد
إحياء بنود جميع األطراف والتزاماتهم ،األمر الذي
ستكون نتيجته إلغاء العقوبات عن إيران ،ورفع
الحظر االقتصادي والسيايس عنها ،لتعود طرفاً
أساسياً فاع ًال يف منظومة السياسة اإلقليمية والدولية،
وهو ما ال ميكن للسعودية أن تعارضه أو تعرقله.
لذا ،سارعت ،وعرب هذا املوقف «االنحرايف» لويل

العهد السعودي ،إىل استباق األمور ،تالفياً لإلحراج
الدبلومايس والسيايس عىل الصعيدين اإلقليمي
والدويل.
من جهة أخرى ،واستناداً إىل كالم األمري محمد
بن سلامن يف ترصيحه املذكور ،واملعني بالعالقة
مع إيران ،ميكن استنتاج عدة نقاط أساسية تحدد
العالقة بني الطرفني أو تؤثر فيها ،وهي:

القريبة من إيران يقوم عىل العداء لـ»إرسائيل»،
وعىل االلتزام مبواجهة الكيان الذي اغتصب األرض
واملقدسات ومقاومته .هذا األمر ال يناسب سياسة
السعودية العميقة واالسرتاتيجية ،وميكن استنتاجه
من كالم ابن سلامن عن نقاط الخالف مع السعودية،
والتي اعترب أنه يجب إيجاد ّ
حل لها ،وهي:
إضافة إىل النفوذ اإليراين يف املنطقة  -املذكور أعاله

موقع إيــران ونفوذها يف املنطقة ،وتحديداً
عالقتها بعدة دول وأطراف فاعلة يف سوريا والعراق
واليمن ولبنان ،وقدراتها وإمكانياتها العسكرية
واالسرتاتيجية ،األمر الذي لطاملا عارضته السعودية،
وذلك يف اتجاهني:
االتجاه األوّل يتع ّلق بنظرة السعودية إىل إيران،
باعتبار أنها تنافسها يف املنطقة كدولة «فارسية»
غريبة لها عالقات قوية مع أطراف عربية فاعلة،
وليست عربية ،يف الوقت الذي يجب أن ترعى
السعودية ،الدولة القوية الغنية وصاحبة النفوذ،
هذه األطراف وتحضنها وتحركها وتوجه سياستها
وعملها ،وليس إيران.
االتجاه اآلخر يتعلق بالعالقة مع «إرسائيل»،
فلطاملا كانت السعودية ،تاريخياً ،مط ّبعة مع الكيان
الصهيوين «ضمنياً» ،أي من دون اتفاق ظاهر علني
أو مكتوب .إن أســاس عالقة األط ـراف اإلقليمية

 هناك املرشوع النووي اإليراين أو القدرات النوويةالسلمية اإليرانية والقدرات الصاروخية .هاتان
النقطتان تعتربان عملياً من النقاط األكرث تأثرياً يف
العدو اإلرسائييل ،األمر الذي أشار األمري الشاب إىل
رضورة إيجاد حل جذري له قبل تصحيح العالقة مع
إيران ،وكأنه يف ذلك يتكلم باسم الكيان الصهيوين
أو يضع تبديد هواجس «إرسائــيــل» يف أساس
تصحيح العالقة السعودية  -اإليرانية ،وخصوصاً
أن الجميع يعلمون ،وخصوصاً املتابعني الجديني
للنفوذ وللقدرات اإليرانية ،النووية أو الصاروخية،
ّأن األخرية عملياً وفعلياً ال تستهدف إال «إرسائيل»،
لكونها عدواً تاريخياً مغتصباً لألرض وللمقدسات.
وما عدا ذلك ،إن إيران غري معنية باستعامل هذه
القدرات الستهداف أي طرف إقليمي أو عريب أو
خليجي بتاتاً.
لذلك ،ويف حني مل يحدث أي تغيري عملياً يف

النقاط املتعلقة بالنفوذ اإليراين أو بالقدرات النووية
أو الصاروخية ،بحيث ميكن أن تكون عام ًال مؤثراً
السعودي وموقفه من
يف تبدل نظرة ويل العهد ّ
إيران ،مل َّ
يتبق إال املوقف من الحرب عىل اليمن،
والتي يفرتض أن تكون وراء هذا التبديل ،وذلك عىل
الشكل التايل:
بعد  6سنوات من الحرب عىل اليمن ،والتي كان
يفرتض أن تنتهي بتحقيق أهداف السعودية خالل
أسابيع قليلة كح ّد أقىص ،مل يعد املوضوع ،بفضل
صمود وثبات أبناء اليمن والجيش واللجان و»أنصار
الله» ،موضوع دفاع عن الداخل اليمني فقط ،بل
تط ّورت املواجهة إىل ما وراء الحدود اليمنية شام ًال،
وأصبح العمق االسرتاتيجي للمملكة وأمنها القومي
مهددين بشكل جدي.
وبفضل ثبات اليمنيني وتطويرهم القدرات
النوعية ،أثبتت السعودية ،رغم ّ
كل الدعم الغريب،
فشلها يف حامية عمقها ،وبدت عاجزة عن احتواء
واستيعاب االستهدافات اليمنية الفاعلة ألغلب
نقاطها ومواقعها الحيوية ،العسكرية أو االقتصادية.
واألهم يف هذه املواجهة ما يشهده امليدان اليمني
حالياً ،واملتعلق مبعركة تحرير مأرب ،التي أصبحت،
كام يبدو ،يف نهاياتها الفعلية ،إذ يتصاعد الغليان
السعودي والغريب أمام التقدم النهايئ لـ»أنصار الله»
والجيش اليمني عىل أبواب املدينة األهم شامل رشق
اليمن ،والتي تشكل نقطة االرتكاز األخرية للتحالف
السعودي يف اليمن ،إذ تفقد السعودية ،بخسارتها،
آخر أمل بإعادة تغيري مسار املواجهة أو تبديله أو
تعديله ،لتكون بعد تحريرها الهزمية الكربى للرياض
تتوسل
يف الحرب التي شنّتها بداية باستخفاف ،وهي ّ
يف نهايتها إيجاد مخرج مناسب لها منها.
من هنا ،جاءت مبادرة األمري محمد بن سلامن
التودّدية إليران ،والتي ال شك يف أن أساس أهدافها
يتعلق مبحاولة حثيثة الحتواء الحرب عىل اليمن
وإلغاء تأثرياتها السلبية يف الداخل السعودي،
لتساهم إي ـران ،من موقعها القريب واملؤثر مع
أبناء اليمن ،يف إيجاد املخرج املناسب أو املعقول
للسعودية من مستنقع اليمن.
شارل ايب نادر

انتفاضة القدس تعيد تصويب البوصلة
س ض ّد االحتالل ومســـتوطنيه،
تشـــكل انتفاضةالقد 
تط ّوراً الفتـــاً يف توقيتها نتيجـــة عوامل عديدة:
أو ًال :التـــادي الصهيـــوين يف اعتداءاتـــه عـــى األرض
والشـــعب يف القـــدس املحتلـــة املســـتهدفة منذ فرتة
تجســـد يف
بهجوم صهيـــوين اســـتيطاين تهويدي منظم ّ
اآليت:
 -1ازديـــاد اعتـــداءات املســـتوطنني عـــى حرمات
املســـجد األقىص ،بهدف تقســـيمه زمانيـــاً ومكانياً عىل
غرار التقســـيم الذي ك ّرسته ســـلطات االحتالل يف الحرم
اإلبراهيمـــي يفالخليـــ ل اثر ا َلمجزرة التـــي نفذها غولد
شـــتاين احد عتاة املســـتوطنني املتطرفني…
 -2االســـتيالء املمنهج عىل منازل وأرايض املقدســـيني
يف أحيـــاء املدينـــة القدمية ،ال ســـيام تلـــك القريبة من
املســـجد األقىص.
 -3التعـــدي الصهيـــوين يف عمليات القمـــع واإلرهاب
واعتقال  الشـــباب  الفلسطينيني ..
ثانيـــاً :إعادة توجيـــه البوصلة نحـــو األولوية واملهمة
امللحة للنضـــال الوطني ،أال وهـــي مواجهة
الرئيســـية ّ
ومقاومـــة االحتـــال ومشـــاريعه التي تهـــدّد بتهويد

القـــدس ّ
بكل مـــا فيها من شـــعب وأرض وَمقدســـات
ّ
إسالمية ومســـيحية ..وان هذه األولوية هي التي يجب
أن تشـــكل القضية األساســـية ّ
لـــكل القـــوى والفصائل
الفلســـطينية ،وليس االنشـــغال والتلهّـــي بانتخابات
ال تعـــدو كونها ملهاة ،تثـــر التناقضات واالنقســـامات
والرصاعـــات الثانويـــة بعيـــداً عن الـــراع الرئييس مع
ّ
يحتـــل األرض ويعمل ليل نهـــار لتصفية
العدو الـــذي
القضية الفلســـطيني ة وحقوق الشعب الفلسطيني ،فيام
الســـلطة الفلســـطينية ،التي يراد ان تجـــري انتخابات
مؤسســـتها الترشيعيـــة ،ال متلـــك حرية قرارهـــا ،وهي
ّ
أســـرة االحتـــال ،ومك ّبلة بقيـــود اتفاق أوســـلو ويف
مقدّمها التنســـيقاألمني مع أجهزة األمـــن الصهيونية
ملالحقـــة واعتقال املقاومـــن واملناضلني..
ثالثـــاً :التأكيـــد عـــى ّان الواجب الوطنـــي والقومي
يقتيض بأن يكون يف رأس جـــدول األعامل أولوية توحيد
ّ
كل القـــوى والطاقات الفلســـطينية ملقاومـــة االحتالل
ّ
وحامية عروبة القـــدس وكل فلســـطني وجعل انتفاضة
املقدســـيني محطة ونقطة انعطـــاف يف النضال الوطني
التحرري ،عـــر العمل لتحويلها إىل انتفاضة شـــاملة ّ
كل
أرضفلســـطني املحتلـــة ،ومـــا يعنيه ذلك مـــن إعادة
توجيـــه البوصلة فلســـطينياً وعربيـــاً وإســـامياً نحو
مواجهـــة الخطر األســـايس ،وهـــو العـــدو الصهيوين…
وإســـقاط رهاناتحكومـــ ة العدو بأن تـــؤدّي اتفاقيات
ّ
الـــذل والعار مـــع بعض األنظمـــة العربيـــة إىل إطفاء
جذوة الرصاع ودفع الشـــعب العريب يف فلسطني املحتلة
إىل اليـــأس واإلحباط والتســـليم بواقـــع االحتالل…

رابعـــاً :تثبـــت انتفاضـــة املقدســـيني مجدّداً فشـــل
االحتـــال يف كـــر إرادة شـــعب فلســـطني يف مواصلة
مقاومتـــه وانتفاضتـــه دفاعـــاً عن عروبة القـــدس ّ
وكل
فلســـطنيّ ،
وأن االحتالل مهام مارس مـــن قمع وإرهاب
وارتكـــب مـــن جرائم ال ميكنـــه إخضاع هذا الشـــعب
وفرض االستســـام عليه ،كام أكـــدت التجارب عىل مدى
عقـــود االحتالل…
انطالقـــاً مام تقـــدّم ّ
فـــإن انتفاضة القـــدس إمنا توفر
فرصـــة حقيقيـــة للتأكيـــد ّ
بأن مـــا يجب الرتكيـــز عليه
فلســـطينياً إمنـــا هـــو العمل ملالقـــاة نضال املقدســـيني
والبطـــوالت التي يســـطرونها يف مواجهة وحشـــية جنود
العدو وعتاة املســـتوطنني ،بالعمل الجدّي إلحياء وتجديد
حركة التحرر الوطني الفلســـطيني من خـــال إعادة بناء
مؤسســـة منظمة التحرير عىل األســـس التي قامت عليها،
منذ تأسيســـها ،لتكون اإلطـــار النضايل الناظـــم والجامع
ّ
لكل الحـــركات والقوى والفعاليات الوطنية الفلســـطينية
ً
بدون اســـتثناء ،بعيدا عـــن منطق الهيمنة واالســـتئثار،
وعىل قاعـــدة التنافس يف مقاومة االحتـــال التي وحدها
تعطي املرشوعيـــة والرشعيـــة الشـــعبية الحقيقية ألي

تنظيـــم أو حركة… فعندمـــا تكـــون األرض محتلة ّ
فإن
مهمـــة تحريرهـــا هـــي التي يجـــب أن تشـــكل محور
الـــراع والنضـــال ،واليوم تـــأيت انتفاضة القـــدس لتعيد
التأكيد عـــى ذلك وتقـــول ..ماذا تفيـــد انتخابات تحت
االحتالل تقســـم الشـــعب الفلسطيني وتشـــتت جهوده
وطاقاتـــه ،فيام العدو ومســـتوطنيه يواصلـــون رسقتهم
لألرايض الفلســـطينية ويعملـــون عـــى تهويدها وطرد
سكانها الفلســـطينيني منها ..ال ســـيام ّأن التجربة أكدت
ّان مشـــاريع العدو االستيطانية التوسعية يف أرض فلسطني
تنتعش وتنمـــو يف ّ
ظل الركـــود يفاالنتفاضـــ ة واملقاومة
وتتأجج
 ،وترتاجـــع وتتوقف عندما تشـــتعل االنتفاضـــة ّ
شـــعلة املقاومة ..انطالقـــاً من ّأن العدو ومســـتوطنيه ال
يفهمون إال لغـــة املقاومة ،أمـــا لغة املســـاملة واملهادنة
فإنها تشـــجعه عـــى التـــادي يف عدوانه ..كـــا برهنت
التجربة بعـــد توقيع اتفاق أوســـلو…
من هنا ّ
فـــإن انتفاضة املقدســـيني يجب ان تشـــكل
فرصـــة لصحـــوة حقيقيـــة تعيـــد تزخيـــم االنتفاضة
واملقاومة ض ّد االحتـــال ومســـتوطنيه ،والعمل إلعادة
تجديـــد حركـــة التحـــ ّرر الوطني الفلســـطيني… عىل
األســـس التي انتهجتها ّ
كل حـــركات املقاومة والتحرر يف
العا مل والتي أثبتت ّان تحرير األرض واســـتعادة الحقوق
ال ميكن أن تتمّ إال عرب خوض الكفاح الشـــعبي املســـلح
بأفـــق اســـراتيجي وبال هـــوادة ض ّد االحتـــال إللحاق
الهزمية بـــه ..عـــى الطريقـــة الفيتناميـــة والجزائرية
واللبنانيـــة إلخ…
حسن حردان

انتفاضة االقصى على اعتاب يوم
القدس العالمي
برهن الفلسطينيون ابناء القدس
واملناطق االخرى من الضفة الغربية
بانتفاضتهم عىل فشل مسرية التساوم
والخضوع لالحتالل الصهيوين الفاسد.
لقد اثبت الشعب الفلسطيني
بشجاعته وصــمــوده واقــدامــه انه
شعب حي ال ميكن ملشاريع التسوية
والتطبيع ان تفت يف عضده او متنعه
من التصدي للبلطجة االرسائيلية التي
تجاوزت كل املعايري االنسانية والدولية
بشكل فظيع.
املنتفضون يف الواقع يثورون اليوم
عىل انظمة الخيانة التي سـ ّ
ـول لها
انهزامها االعرتاف بالعدو الصهيوين املتعجرف الذي يعيث فسادا
يف فلسطني واملنطقة وهو يظن بانه ما من رادع يردعه او قانون
يعاقبه عىل جرامئه وارهابه وسلوكياته العدوانية.
املراقبون واملحللون لالوضاع يف االرض املحتلة يؤكدون جميعا
عىل ان ما يشهده االقىص هو بداية النتفاضة ثالثة وازاء ذلك
فان العامل االسالمي والعريب مطالب بالوقوف بشكل عميل مع
انتفاضة املقدسيني وتقديم الدعم املادي واملعنوي لهم لئال تؤثر
فيهم الضغوط االقتصادية والحياتية التي تفتعلها تل ابيب ضد
الشعب الفلسطيني املجاهد.
يف ظل هذه االجواء الثورية يقف ابناء املقاومة الفلسطينية
سندا قويا وعزيزا الخوانهم يف بيت املقدس وذلك عندما دكت
صواريخهم يف قطاع غزة املستوطنات الصهيونية يف غالف القطاع.
فمن املؤكد ان معركة املتظاهرين املحتجني ومعركة املقاومني
واحدة وان انتفاضة القدس هي استمرار لكفاح فلسطيني مرير

عمره اكرث من  80عاما وهو كفاح لن يرىض باقل من تطهري كل
االرض املحتلة واملسجد االقىص من دنس الصهاينة العتاة.
من الواضح ان مثة جهادا فلسطينيا يزداد حراكا وعنفوانا عىل
اعتاب يوم القدس العاملي يف الجمعة القادمة واالخرية من شهر
رمضان املبارك ،ويف ذلك مؤرش عىل استعدادات شعبية ميكن ان
تغري مسار املواجهة والنضال ضد العدو الغاصب ،وهذا ما يخشاه
زعامء الصهاينة الذين باتوا يحملون نتنياهو مسؤولية غطرسته
وحقده الدفني ضد كل ما هو فلسطيني واسالمي ونهضوي يف
املنطقة.
ان الكيان الصهيوين نظام استكباري وقح اثبتت التجارب
انه ال يرتدع اال تحت وطأة رضبات املقاومني ،ومن املؤكد ان
انتفاضة ابناء بيت املقدس تشكل زخام اصيال للمجاهدين لتكثيف
رضباتهم ضد هذا العدو الغادر الذي وصفه االمام الخميني (رض)
بالغدة الرسطانية التي البد من استئصالها من الوجود واىل االبد.
حميد حلمي البغدادي

