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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الجنوب السوري للتحرير و«إسرائيل» تتر ّنح على صفيح الجوالن…!
الهج��وم النهائ��ي لق��وات حل��ف المقاوم��ة
على مواقع المسلحين اإلرهابيين في أرياف
القنيط��رة ودرعا ،وص��و ً
ال إلى حدود الجوالن
وم��ا بع��د بع��د ح��دود الج��والن والح��دود
األردنية بات قاب قوسين أو أدنى…!
ف��ي ه��ذه األثن��اء تلق��ى رئي��س ال��وزراء
اإلس��رائيلي ووزي��ر حربه رس��الة س��رية نقلت
تضمن��ت
إليهم��ا بواس��طة الط��رف الروس��يّ ،
تحذي��راً ش��ديد اللهج��ة لـ(إس��رائيل) م��ن
التدخلّ ،
بأي شكل من األشكال في المعارك
المقبلة ،وإال ّ
فإن الر ّد لقوات حلف المقاومة
على أي اس��تفزاز «إس��رائيلي» س��يكون أقسى
بكثير مما يتوقعه العدو…!
ف��ي ه��ذه األثن��اء ،فإن��ه وعل��ى الرغ��م م��ن
عاصف��ة الضجيج التي يثيرها رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي ،ف��ي تناغ��م م��ع تصريح��ات
تص��در عل��ى الموج��ة نفس��ها م��ن الجنراالت
العس��كريين واألمنيي��ن األميركيي��ن ،ح��ول
العدي��د م��ن المواضي��ع المتعلق��ة بالع��دوان
األميرك��ي اإلس��رائيلي الرجع��ي «العرب��ي»
على س��وريةّ ،
فإن انتصارات الجيش الس��وري
وحلفائ��ه مس��تمرة عل��ى ّ
كل الجبه��ات
متجاهل��ة ّ
كل التهديد والعويل األميركي
اإلس��رائيلي الس��عودي وال��ذي يتمحور حول
«توس��ع النف��وذ اإليراني»
م��ا يطلق��ون علي��ه ّ
في سورية وغيرها من الدول العربية.
ولك��ن عاصفة الضجيج هذه لم تتمكن من
إخف��اء الهزائ��م المتالحق��ة الت��ي يتك ّبده��ا
المعس��كر الصهيوأميرك��ي المعادي لحلف
المقاوم��ة ،وال ه��ي ق��ادرة عل��ى تهدئ��ة روع
الق��ادة العس��كريين واألمنيي��ن والسياس��يين
اإلس��رائيليين الذي��ن انتقل��وا ال��ى الق��دس
المحتل��ة ،لعق��د اجتماعاته��م ف��ي النف��ق أو
المحص��ن ض � ّد ّ
كل أن��واع
مرك��ز القي��ادة
ّ
والمق��ام ف��ي باط��ن األرض عن��د
األس��لحة ُ
المداخ��ل الغربي��ة لمدين��ة الق��دس ،وذل��ك
منذ بداية شهر أيار الماضي.
فكيف لنتن ياهو ،الذي يهدّد بإخراج إيران
م��ن ّ
كل س��ورية ولي��س فق��ط م��ن الجن��وب

الس��وري ،ويه �دّد بضرب الجيش الس��وري ،أن
يكون رامبو في اإلعالم ويختبئ تحت األرض
ف��ي الوقت نفس��ه خوفاً م��ن صواريخ الجيش
السوري وحلفائه!؟
ّ
إن ه��ذا الواق��ع يؤك��د مج �دّداً هزيمتك��م
الميداني��ة أيه��ا الصهاين��ة وكذل��ك ه��زال
المعنوي��ات الداخلي��ة والت��ي تجعلك��م
تعيش��ون حال��ة خوف دائم ،والت��ي تع ّززت بعد
المستجدات التالية:
أو ً
ال :فش��ل اإلجتم��اع ،ال��ذي ُعق��د بي��ن
رئي��س أركان الجي��ش الروس��ي ،الجن��رال
فالي��ري غيراس��يموف ،ورئيس هيئ��ة األركان
المش��تركة للجي��وش األميركي��ة ،الجن��رال
جوزي��ف دانف��ورد ،والذي عقد ي��وم 2018/6/8
في هلسنكي ،عاصمة فنلندا ،في التوصل الى
ّ
أي صيغ��ة مش��تركة ،بين الطرفين ،إلنتش��ار
الجيش الس��وري في جنوب س��ورية ،وكذلك
موض��وع تمركز وحدات مقاتلة من حزب اهلل
إل��ى جان��ب مستش��ارين عس��كريين إيرانيي��ن،
ي ّدع��ي الط��رف األميرك��ي اإلس��رائيلي أنه��م
ليس��وا كذل��ك وإنم��ا هن��اك وح��دات م��ن
الح��رس الث��وري اإليران��ي تنتش��ر م��ع وحدات
الجي��ش الس��وري ويرت��دي أفراده��ا اللب��اس
العس��كري الس��وري للفرقة الرابعة والخامسة
وق��وات الح��رس الجمه��وري الس��وري ،حس��ب
«المعلوم��ات االس��تخبارية» الت��ي تح �دّث
عنه��ا الجن��رال األميرك��ي خ�لال االجتم��اع.
وه��ي بالطب��ع معلوم��ات ملفق��ة س��بق أن نفى
صحتها الرئيس السوري بشاراألسد شخصياً،
باإلضافة الى وزير الخارجية وليد المعلم.
وهذا يعني:
ّ -1
أن الط��رف الروس��ي رف��ض اإلقتناع بما
س��اقه الطرف األميركي م��ن تلفيقات حول
طبيع��ة الق��وات العس��كرية المنتش��رة ف��ي
الجنوب الس��وري ،خاصة ّ
أن القيادة الروس��ية
عل��ى عل��م ت��ام ،بحك��م التنس��يق الدقي��ق
بي��ن القيادتي��ن الروس��ية والس��ورية ،بكاف��ة
التفاصي��ل العس��كرية المتعلق��ة بمختل��ف
الجبه��ات الس��ورية ،وبالتال��ي فه��ي على وعي

كام��ل ب� ّ
�أن م��ا طرح��ه الجن��رال األميركي
ليس اال تخ ّرصات وخرافات.
 2ـ رف��ض الجان��ب الروس��ي التدخ��ل ف��ي
ق��رار س��يادي س��وري بح��ت أو مناقش��ته او
الموافق��ة عل��ى تدخ��ل الط��رف األميرك��ي
«اإلس��رائيلي» ف��ي ذل��ك ،واعتب��ار الموضوع
خ��ارج نط��اق البح��ث ،م��ا يعن��ي رفضاً روس��ياً
واضح �اً إلبت��زازات الط��رف ،األميرك��ي

تل��ك التصريح��ات الت��ي ق��ال فيه��ا الوزير
األميرك��ي ب� ّ
�أن م��ا يُطل��ق علي��ه التحال��ف
الدول��ي لمحارب��ة اإلره��اب سيس��تم ّر ف��ي
محارب��ة «داع��ش»ّ ،
وأن الق��وات والقواع��د
األميركي��ة باقي��ة ف��ي س��ورية حت��ى إلح��اق
الهزيم��ة الكامل��ة بداع��شّ ،
أي أن��ه يق��ول
لإلس��رائيليين بصري��ح العب��ارة إنن��ا باق��ون
لحمايتكم وال داعي لقلقكم.

اإلس��رائيلي المه��زوم ،ودحض �اً الدّعاءات نتن
أن هن��اك خالفاً روس��ياً  -إيرانياً
ياه��و وغي��ره ّ
حول المشاركة العسكرية اإليرانية في ض ّد
العدوان الذي تتع ّرض له سورية منذ ما يزيد
على سبع سنوات.
ثاني �اً :فش��ل تصريح��ات وزي��ر الح��رب
األميرك��ي ،الجن��رال جيمس ماثي��س ،التي
أدل��ى به��ا على هام��ش اجتماع��ات وزراء دفاع
حل��ف ش��مال األطلس��ي ف��ي بروكس��ل ي��وم
 ،2018/6/9ف��ي تهدئ��ة روع اإلس��رائيليين
وتخفي��ف ش��عور قيادته��م السياس��ية
والعس��كرية بالهزيمة واقتراب موعد استعادة
الج��والن الس��وري المحت� ّ�ل وص�لاة ق��وات
حل��ف المقاومة قريباً في المس��جد األقصى
المبارك.

ولك��ن الوزي��ر األميرك��ي يعل��م أكث��ر م��ن
غي��ره ،كم��ا يعل��م الجن��راالت العس��كريون
واألمني��ون اإلس��رائيليونّ ،
أن كالم��ه بعي��د
ع��ن الواق��ع ،وأن��ه غي��ر ق��ادر عل��ى الحف��اظ
ال عل��ى قواع��ده العس��كرية اإلحتاللي��ة ف��ي
س��ورية ،وال عل��ى توفي��ر األم��ن لقاعدت��ه
تسمى
العس��كرية على أرض فلس��طين والتي ّ
«إس��رائيل»ّ ،
وان َم��ن يح �دّد بق��اء الق��وات
غي��ر الس��ورية عل��ى الت��راب الوطني الس��وري
ه��و القي��ادة السياس��ية الس��ورية ،ممثل��ة
بش��خص الرئي��س بش��ار األس��د ،بصفت��ه
القائ��د األعل��ى للق��وات المس��لحة الس��ورية،
وال��ذي ينطل��ق ق��راره م��ن موازين الق��وى في
المي��دان والوس��ائل القتالي��ة الالزم��ة إلنهاء
الوج��ود اإلرهاب��ي المس��لح والمدع��وم م��ن

اللقاء الرباعي في مكة :ماذا وراء «األريحية السعودية»!!
(نجاحنا ال يعتمد على ذكائنا بقدر ما
يعتم��د عل��ى جهل وغباء الط��رف اآلخر) ـ
الصهيوني (دافيد بن غوريون)
(أمش��ي بموض��وع الق��دس بنخف��ف
علي��ك) !!!  ،ه��ذا م��ا أفصح عن��ه الملك
عب��داهلل الثان��ي عل��ى الم�لأ ،ف��ي إم��اءة
إل��ى الس��عودية الضالع��ة فيم��ا ُتس��مى ب �ـ
(صفق��ة العص��ر) ،ومنها تن��ازل األردن عن
ح��ق الوصاي��ة عل��ى األماك��ن المقدس��ة
لصال��ح الكيان الصهيون��ي!! ،مع أن أعباء
الصفق��ة عل��ى األردن اوس��ع وأثق��ل م��ن
ه��ذا؛ وب��ذا ب��ات اللعب عل��ى المكش��وف .هذا من
غي��ر أن نتنك��ر لوج��ود أزمة اقتصادي��ة في األردن
وهي ليس��ت طارئة على كل حال ،وكلنا يعرف
أن س��وء اإلدارة والفس��اد ق��د اجتمع��ا ،م��ا فاق��م
م��ن األزم��ة ف��ي بل��د مح��دود الم��وارد بأساس��ه،
عاش على المس��اعدات منذ اليوم األول لنش��أته.
ربم��ا الجدي��د ه��ذه الم��رة ان األزم��ة انتقلت إلى
الش��ارع ،وأخ��ذت منح��ى سياس��ي ،وق��د اس��تمرت
االعتصام��ات بالرغ��م م��ن إقال��ة الحكوم��ة وف��ي
ظاه��رة غي��ر مس��بوقة وغي��ر بريئ��ة ،إذ ال م��كان
للص��دف ف��ي عالم السياس��ة ،فكيف وق��د تعلمنا
م��ن (الربيع العربي)! ان ق��وى األمبريالية قادرة
على السيطرة على الرأي العام بتقنيات الميديا
وزرع العم�لاء وإل��ى كل م��ا يمكنه��ا م��ن ركوب
موجة السخط الشعبي وتحويله إلى أداة مدمرة
تتحكم به !! .والدليل أن تحرك الشارع لم يلبث
أن توق��ف م��ع أعالن الملك س��لمان ع��ن اللقاء
الرباع��ي .والحدي��ث ع��ن ق��ارب نج��اة لألقتص��اد
األردن��ي المترن��ح! .ولك��ن م��ن اي��ن ج��اءت ه��ذه
األريحية السعودية ولماذا ؟!! .مع ان األزمة بين
عم��ان والري��اض مزمن��ة وتع��ود ألكثر من س��نة
بالرغ��م م��ن انها بقيت صامت��ة وهي على خلفية
سير السعودية في (صفقة العصر) بما فيها ضم
القدس إلى دولة الكيان؛ إنها من تجليات انقالب
السياسة السعودية نحو (األسرلة) بالكامل !!!
الفراغ
لق��د فس��ر البع��ض ه��ذه األريحي��ة الس��عودية
المس��تجدة بالخش��ية م��ن دخ��ول تركي��ا عل��ى
الخ��ط .لك��ن ه��ذا بع��ض الحقيق��ة ولك��ن ف��ي
الش��كل،ال يتج��اوز تاثيره��ا ابع��د م��ن الس��طح،
وتق��ع ف��ي إطار تناف��س اصحاب الخ��ط الواحد!
؛ أم��ا ف��ي العم��ق ف��إن تركي��ا ليس��ت ض��د
(صفق��ة العص��ر)  ،او بح��د ادن��ى ال تعن��ي له��ا
وه��ي الدول��ة األطلس��ية الت��ي تربطه��ا بالكي��ان
الصهيون��ي مصالح مش��تركة ف��ي العمق وحيث
التنس��يق ف��ي مج��االت حيوية كاألم��ن والدفاع
والتس��ليح! ،ه��ذا فض� ً
لا عن التج��ارب التي دلتنا
عل��ى أن اهتمام��ات تركي��ا الفلس��طينية ـ إن
ج��از التعبي �رـ ليس��ت جذرية حيث تق��ع في خانة
المواق��ف األس��تعراضية لتجم��ل به��ا صورته��ا
الت��ي تس��عى لتس��ويقها ف��ي العال��م العرب��ي على

خلفي��ة عثماني��ة لكنه��ا اصبح��ت باهت��ة كحال
المنقرضات التاريخية ! .لكن خش��ية الس��عودية
وم��ن خلفه��ا امري��كا ناب��ع م��ن حس��ابات اعق��د،
وه��و ان تق��وم اي��ران باالش��تراك م��ع س��وريا م��ن
األستفادة من فراغ امني في األردن عبر منظمات
فلسطينية صديقة لهما ،األمر الذي يتيح لهما
توس��يع مساحة التماس مع فلس��طين المحتلة،
وباألخص الضفة الغربية ،هنا ال بد من تسليط
الض��وء على المي��زة الجيو اس��تراتيجية لألردن
ال��ذي يعتب��ر ه��و مقت��ل (اس��رائيل)  ،حي��ث يطل
عل��ى فلس��طين المحتل��ة بواجه��ة طوله��ا 360
ك��م .ولكنه��ا قليل��ة العمق ،بالنظ��ر لقلة عرض
فلس��طين باتج��اه ش��رق ـ غ��رب مم��ا ال يمن��ح
الجي��ش األس��رائيلي امكاني��ة المن��اورة فض� ً
لا
عن انكش��اف خط��وط مواصالته حيث المس��افة
بي��ن الح��دود الغربية لفلس��طين وس��احلها على
المتوسط تبغ في المتوسط  60كم .ولعل هذا
يض��ع الي��د على إح��دى الحقائق وه��ي ان االردن
ضرورة استراتيجية ألمن الكيان الغاصب.
المسلسل األردني
ب��دت مق��ررات لق��اء مك��ة الرباع��ي حب��ل نج��اة
للمل��ك  ،لكنه��ا ليس��ت اكث��ر من ابرة مس��كنة،
مح��دودة التأثي��ر.و علي��ه س��يبقى األردن عل��ى
ص��دع ال��زالزل ،حي��ث فك��رة (البدي��ل األردن��ي)
ه��ي المس��يطرة ف��ي امري��كا و(اس��رائيل) بم��ا
يجعل هذا البلد (مقبر ًة) للقضية الفلس��طينية
تس��تهلكها في حروب داخلية فلسطينية ـ اردنية،
بحس��ب نظري��ة (الفوض��ى الخالق��ة) ،عل��ى غرار
م��ا ح��دث ف��ي لبن��ان ولكن بنط��اق أوس��ع وأعمق،
وه��و أم��ر متاح ف��ي ظل تردي عربي غير مس��بوق
تصاحب��ه وقاحة امريكية غير مس��بوقة في حمل
العص��ا وس��وق المعني��ن م��ن الع��رب إل��ى حض��ن
الصهاين��ة كالغن��م دون األخ��ذ بعي��ن األعتب��ار
تداعي��ات ذل��ك عل��ى بلدانهم ،فض ً
ال ع��ن اهتزاز
صورته��م ،ومراع��اة م��اء وجوههه��م المراق��ة!!!..
هن��ا يمكنن��ا ان نفه��م بي��ت القصي��د م��ن الح��اح
امري��كا وربيبتها(اس��رائيل) عل��ى انس��حاب
اي��ران م��ن جن��وب س��وريا! .المسلس��ل األردن��ي
غي��ر المنته��ي يعطي دروس��ا قاس��ية لم��ن يعتقد
أن حب��ل النج��اة يكم��ن ف��ي الن��وم عل��ى مخ��دة
امريكية! .ولهذا حديث آخر قريب .
لؤي توفيق حسن

خفايا قمة ترامب-كيم ..من أمسك
بزمام األمور؟
انته��ت قم��ة ترام��ب  -كي��م الت��ي ط��ال انتظاره��ا م��ن قب��ل العالم
اجمع ،لكن مجرد عقدها قد ال يعني أن المهمة قد انتهت.
لغ��ة الجس��د كش��فت م��ا بداخ��ل النف��وس رغ��م س��عي كل م��ن
الرئي��س االميرك��ي دونالد ترام��ب والزعيم الكوري الش��مالي كيم
جون��غ اون إل��ى إعط��اء انطباع باإلمس��اك بزمام األمور خ�لال اللقاء
ال��ذي جمعهم��ا في س��نغافورة إال أن قدرا من التوت��ر بدا عليهما رغم
محاول��ة ترام��ب تلطي��ف األج��واء بابتس��امته وف��ق م��ا نقل��ت وكالة
(رويترز) عن خبراء في لغة الجسد.
ورغ��م ان الزعمي��ن االميركي والكوري الش��مالي وقع��ا على وثيقة
تلزم بيونغ يانغ بالعمل على إخالء شبه الجزيرة الكورية من السالح
النووي ،إال ان ترامب لم يتوقف عن تهديد بيونغ يانغ بان العقوبات
ستس��تمر حت��ى التأك��د م��ن ن��زع كام��ل االس��لحة النووي��ة لكوري��ا
الش��مالية مم��ا ق��د يعن��ي ان القمة ل��م تحقق المطام��ح االميركية
منها.
كم��ا ان الوثيق��ة ال تأت��ي عل��ى ذك��ر المطل��ب االميرك��ي (بن��زع
االسلحة النووية بصورة كاملة يمكن التحقق منها وال عودة عنها)،
ما يعني ان صيغة الوثيقة ال تزال مبهمة.
وبالمقابل فإن بيونغ يانغ ال تبدو مس��تعدة للتخلي عن برنامجها
الن��ووي بالدرج��ة والس��رعة ذاته��ا الت��ي تتوقعه��ا واش��نطن حي��ث ل��م
يص��در ش��يء من كي��م جونغ اون حول نزع االس��لحة النووية لبالده
او صواريخها البالس��تية ،وان ما يتردد في االعالم حاليا ينقل ما قد
يعن��ي فهم��ا مختلف��ا بي��ن الجانبين حول البي��ان المش��ترك الموقع
بينهما وبالتالي يمكن القول ان القضايا الخالفية بين البلدين ربما
ل��م يت��م حله��ا خالل القمة مالم يصدر موق��ف واضح من بيونغ يانغ
حول الفهم االميركي للقمة والبيان المشترك .
كما أن المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب منفردا بعد قمته مع
الزعيم الكوري الشمالي ربما يثير شكوكا ايضا حول وجود خالفات
بينهما ،ومن هنا فان الضغط االميركي على كوريا الشمالية يبدو
انه لم يأتي اكله وان رغبة ترامب في تدمير الترسانة النووية لكوريا
الشمالية التزال بعيدة المنال.
صحي��ح أن كال م��ن الطرفي��ن ل��ه مصلحت��ه م��ن وراء عق��د ه��ذه
القم��ة وف��ق ما تق��ول رويترز ،التي ترى أن ترامب يأمل في تحقيق ما
ل��م يحققه أس�لافه من إنه��اء للتهديد النووي الكوري الش��مالي ،في
حي��ن أن «كي��م» الذي يمث��ل الجيل الثالث من الس�لالة الحاكمة
ف��ي كوريا الش��مالية يأمل أن تمنحه القمة ه��و وبلده المعزول منذ
مدة طويلة الشرعية الدولية التي كان يحلم بها أبوه وجده.
لك� ّ�ن الجانبي��ن ليس��ا واثقي��ن من تحقي��ق كل أهدافهما ،الس��يما
بع��د ان خف��ض ترام��ب س��قف توقعات��ه قبي��ل انعق��اد القم��ة وتراج��ع
ع��ن مطالبت��ه بنزع فوري ألس��لحة كوريا الش��مالية النووية ،واعتبر
أن المحادث��ات س��تركز أكث��ر عل��ى ب��دء عالقة مع كيم في س��ياق
عملية تفاوض ربما تتطلب عقد أكثر من قمة.
وبالتال��ي ف��إن نجاح ه��ذه القمة من عدمه يتوق��ف بالدرجة األولى
على التعهدات وااللتزامات األمريكية ومدى مصداقيتها ،مع اليقين
ب��أن الهواج��س حاضرة ل��دى بيونغيانغ من أن يكون م��ا يتم التوصل
إلي��ه م��ن اتفاق مع واش��نطن مصيره مثل مصي��ر االتفاق النووي مع
اي��ران ،الس��يما وان ترام��ب ب��ات مش��هورا باالنس��حاب م��ن االتفاق��ات
الدولية ،ومقتنعا تماما بأن حدس��ه في فن الصفقة هو دائما أفضل
دليل للعمل.
وم��ن هن��ا ف��ان هذه القمة لن تكون س��وى بداية لج��والت مفاوضات
شاقة وطويلة جدا بين الجانبين األمريكي والكوري الشمالي.
علي القطان

ق��وات وقواع��د االحت�لال األميركي��ة ف��ي
التنف والحسكة وغيرها من مناطق الشمال
الشرقي السوري.
ثالث �اًّ :
أن الخزعب�لات والتفاه��ات
والتضلي�لات ،الت��ي تص��در ع��ن ه��ذا المه ّرج
المس� ّ�مى بنيامي��ن نت��ن ياه��و ،والت��ي كان
آخره��ا ما ص��در عنه عص��ر ي��وم 2018/6/10
م��ن ا ّدع��اءات ب� ّ
�أن «إس��رائيل» متف ّوق��ة ف��ي
مج��ال تنقي��ة المي��اه ومواجه��ة الجف��اف
وأنه��ا مس��تعدة لتقدي��م الع��ون التكنولوجي
للشعب اإليراني لمساعدته في تنقية المياه
شحها في إيران…!
ومواجهة ّ
وبأقوال��ه ه��ذه ف� ّ
�إن نت��ن ياه��و ال يم��ارس
الخديعة على الش��عب اإليران��ي فقط ،وإنما
يم��ارس الك��ذب عل��ى ّ
كل ش��عوب العال��م
بادّعاءات��ه ه��ذه وإن��كاره ّ
أن تخفي��ف أزم��ة
المي��اه ف��ي فلس��طين المحتل��ة ال يرج��ع
إل��ى عبقريات��ه واختراعات��ه التكنولوجي��ة
والمائي��ة الهيدروليكي��ة وانم��ا يع��ود ذل��ك،
ّ
وبكل بس��اطة ،الى سرقة المياه الفلسطينية
األردني��ة الس��ورية اللبناني��ة م��ن نه��ر األردن
ورواف��ده وم��ن بحي��رة طبري��ا الفلس��طينية
الس��ورية .وه��و م��ا نج��م عن��ه جف��اف نص��ف
البح��ر المي��ت الجنوبي ،ال��ذي كان يتغ ّذى
بالمي��اه م��ن نه��ر األردن ،ال��ذي ل��م يع��د نهراً
بع��د تحوي��ل مج��راه وس��رقة مياهه م��ن قبل
أسالف نتن ياهو.
لذل��ك ،فإنن��ا نق��ول ل��ه ّ
إن الش��عب
اإليران��ي ال��ذي يمتل��ك آالف العلم��اء ،ف��ي
كاف��ة مج��االت العل��وم بم��ا فيه��ا العل��وم
النووي��ة ،لي��س بحاجة ل��ك وال ألكاذيبك
وادّعاءات��ك الزائف��ة .كما ّ
أن ه��ذه الت ّرهات
ل��ن تنج��ح في تهدئ��ة روعك أن��ت وقيادتك
العس��كرية واألمني��ة وليس��ت ق��ادرة عل��ى
إع��ادة الطمأنين��ة ال��ى قل��وب المس��توطنين
اإلسرائيليين.
رابعاً :اس��تدعاء وزارة الحرب اإلس��رائيلية،
وبش��كل عاج��ل ،جن��ود االحتي��اط لت��رك
بيوتهم ومراكز عملهم وااللتحاق بالجبهة

ف��وراً ،وذل��ك عق��ب م��ا قال��ت عن��ه مص��ادر
عس��كرية إس��رائيلية إن��ه اقت��راب ب��دء هجوم
الجي��ش الس��وري وحلفائ��ه عل��ى جبهت��ي
القنيطرة ودرعا في الجنوب الس��وري ،ذلك
االس��تدعاء ،وحس��ب بيان��ات وزارة الح��رب
اإلسرائيلية ،الذي يهدف الى عرقلة الهجوم
السوري إذا لم يكن ممكناً احتواؤه…!
مما يعني ّ
أن قيادة جيش��ك ،أيّها الطاووس
األج��وف ،ل��م ت ُع��د تواج��ه خط��ر تق �دّم ق��وات
حل��ف المقاوم��ة لتحرير الجلي��ل األعلى من
االحتالل ،وإنما أصبحت تواجه جبهة تش��مل
مس��توطنات وس��ط الجوالن ،مثل مس��توطنة
مي��روم ج��والن ،Merom Golanومس��توطنات
جن��وب الج��والن مث��ل مس��توطنة ميف��و حمه
 Mevo Hamaومس��توطنة ت��ل كاتس��رين
 ،TEL Katsrinوكذلك مس��توطنات جنوب
غ��رب بحي��رة طبري��ا مث��ل مس��توطنة دجاني��ا
ال��ف  Deganya Alefومس��توطنة دجاني��ا باء
 ،Deganya Betوغيره��ا م��ن المس��توطنات
الواقعة في تلك المنطقة وصو ً
ال الى مدينة
بيس��ان وغيره��ا م��ن الم��دن الفلس��طينية
المحتلة ،جنوب بحيرة طبريا وغربها.
ه��ذه س��تكون مح��اور حدي��ث أولئ��ك
المس��توطنين الذي��ن تق��وم بخداعه��م
وتع ّرضه��م ألخط��ار الحروب والدم��ار .كما
ّ
أن م��ا يطلبون��ه من��ك لي��س ح� ّ�ل مش��كلة
المي��اه ف��ي إي��ران وانم��ا إيج��اد م��أوى له��م
عندم��ا تعت��رف بهزيمت��ك ويب��دأ تفكي��ك
«إس��رائيل» بع��د تحري��ر معظ��م فلس��طين
التاريخي��ة م��ن قب��ل ق��وات حل��ف المقاوم��ة
وعودة أهلها الفلس��طينيين إلى ديارهم التي
هجروا منها قبل سبعين عاماً.
ّ
ك ّف��وا ع��ن الك��ذب والخ��داع واعترف��وا
بهزيمتك��م واب��دأوا بتنظي��م انس��حابكم
المنظ��م م��ن فلس��طين قب��ل اضطرارك��م
إل��ى االنس��حاب تح��ت الن��ار ،األم��ر ال��ذي
س��يضاعف خس��ائر «جبهتك��م الداخلي��ة»
عشرات المرات.
محمد صادق الحسيني

بأياد اقليمية
اليمن ...أدوات محلية ٍ
الحك��م ف��ي
ع��د احت��دام الخ�لاف بي��ن طرف� ّ�ي ُ
صنع��اء« :الحوثيي��ن وصال��ح» ش � َر َع ه��ذا األخير
بنس��ج تحال��ف س � ّري م��ع اإلم��ارات للتخ ّل��ص
م��ن ش��ركائه «الحوثيي��ن» مقاب��ل الف��وز برض��ا
التحالف وإعادته إلى المشهد السياسي ،وليش ّكل
ف��ي ذات الوق��ت الضمان��ة السياس��ية والعس��كرية
الت��ي تمتل��ك أس��باب الق �وّة بمواجه��ة اإلصالح،
وقطع الطريق عليه من أن يستحوذ على السلطة
مس��تقب ً
ال س��وا ًء عبر الحس��م العس��كري أو تسوية
سياس��ية ،ولكن الحوثيين كانوا أكثر دها ًء من
خصومهم وأطاحوا الخطة الخف ّية.
ق� َ
محم��د المقدش��ي ،القائ��م بأعمال
�ال الل��واء ّ
المعت َرف
وزي��ر الدف��اع اليمن��ي الموالي للس��لطة ُ
به��ا والمس� ّ�ماة بالش��رعية الت��ي يقوده��ا الرئي��س
ه��ادي ويغل��ب عليها نفوذ ح��زب اإلصالح «إخوان
اليم��ن» إن خالفه��م م��ع العمي��د ط��ارق صال��ح
الصدام
ال��ذي أعلن انش��قاقه عن الحوثي��ون بعد ِ
عم��ه
المس��لح معه��م وال��ذي أفض��ى إل��ى مقت��ل ّ
الرئي��س الس��ابق صال��ح ،رئيس المؤتمر الش��عبي
العام في كانون األول /ديسمبر الماضي ،خالفاً
عل��ى ع��دم اعت��راف العميد ط��ارق -الذي يتلـ � ّقى
دعم �اً سياس��ياً وعس��كرياً من الق��وات اإلماراتية -
بالسلطة الشرعية.
م��ا يعن��ي تصري��ح المقدش��ي وه��و المق � ّرب من
نائ��ب الرئي��س محس��ن األحم��ر الموال��ي «إخوان
اليمن» أن الخالفات بينهما :إخوان اليمن ممث ً
ال
بح��زب اإلص�لاح المدع��وم قطري �اً وبي��ن قي��ادات
باألصح المنضوين
وق��وات المؤتمر الش��عبي  -أو
ّ
ّ
مؤخ��راً تح��ت راي��ة اإلم��ارات  -ه��ي خالف��ات على
�ال م��ن
الس��لطة ،وال عالق��ة له��ا ببن��اء يم��ن خ� ٍ
الحك��م كم��ا ظ ّل��ت تزعم��ه
الفس��اد وم��ن توري��ث ُ
ماكين��ة اإلخ��وان اإلعالمي��ة إ ّب��ان ث��ورة الربي��ع
العرب��ي قب��ل أن تتقاس��م المناص��ب والمكاس��ب
م��ع الس��لطة الت��ي ث��ارت عليه��ا «س��لطة المؤتمر
الش��عبي» ،وطفق��ت تم��ارس الفس��اد وتوري��ث
المناصب بأقبح صوَره.
فتم ّنـ � ُع العمي��د طارق م��ن االعتراف بالس��لطة
سماة بالشرعية هي رغبة إماراتية أكثر منها
الم ّ
ُ
رغب��ة مؤتمري��ة ،فالمؤتم��ر ال توجد لديه مش��كلة
م��ع ش��ريكه التاريخ��ي ح��زب اإلص�لاح أكث��ر
الحك��م ،وه��ي مش��كلة
م��ن مش��كلة الص��راع عل��ى ُ
قابل��ة للتس��وية كم��ا حدث ف��ي أكثر م��ن أزمة،
فاإلم��ارات وبرغ��م تحالفه��ا مع الش��رعية إال أ ّنها
ت��رى فيه��ا س��لطة ُم َ
ختطف��ة م��ن ح��زب اإلصالح
ال��ذي يمث��ل ذراع الحرك��ة اإلخواني��ة في اليمن،
وه��ي الحركة التي تمثل ألب��و ظبي العدو األول
لي��س فق��ط ف��ي اليمن بل ف��ي المنطق��ة عموما ،
تصب
وبالتالي فال غرو أن تخشى اإلمارات من أن ّ
عملي��ة إس��قاط الحرك��ة الحوثي��ة «أنصار اهلل»
لمصلح��ة قوى هي ف��ي األصل الخصم ألبوظبي
كح��زب اإلص�لاح اإلخوان��ي .وللح��ؤول م��ن دون
ح��دوث ذل��ك بحث��ت ع��ن حليف لها في الس��احة

م��ع ق��وى ذات حض��ور وق �وّة كح��زب المؤتم��ر
الش��عبي ،وتف��رض عليها ش��روطها كش��رط عدم
االعت��راف به��ذه الس��لطة والعم��ل بصم� ٍ�ت تح��ت
الراي��ة اإلماراتي��ة باس��م التحال��ف العرب��ي وقوات
حماي��ة الجمهوري��ة .فاإلم��ارات الت��ي اس��تعانت
بالمقاتل الجنوبي
بداية هذه الحرب في الجنوب ُ
بش � ّقيه« :الح��راك الجنوب��ي الت �وّاق الس��تعادة
دول��ة الجن��وب ،والجماع��ات الجنوبي��ة الديني��ة
المتط ّرف��ة كالس��لفيين والقاع��دة» ،بوج��ه
الحرك��ة الحوثي��ة وق��وات الرئيس صال��ح  -قبل
�دب الخ�لاف بي��ن ُقط َبــ� ّ�ي ه��ذا الط��رف ف��ي
أن ي� ّ
صنع��اء ،ه��ا ه��ي تس��تعين بق��وى ش��مالية  -قوات
القي��ادي المؤتم��ري العمي��د ط��ارق  -ف��ي حربه��ا
ف��ي الش��مال وف��ي الس��احل الغرب��ي عل��ى البح��ر
األحمر لتكون لها حليفاً سياسياً وذراعاً عسكرية
ف��ي اليمن عل��ى المدَيين القريب والبعيد لحفظ
تعاظم
مصالحه��ا ف��ي اليمن ،وتأمين نفوذه��ا ُ
الم ِ
ف��ي المنطق��ة بعد أن فق� ْ
�دت حضورها ف��ي القرن
األفريق��ي مؤخ��راً بع��د ط��رد ذراعه��ا االقتصادي��ة
«ش��ركة موان��ئ دب��ي العمالي��ة» م��ن موان��ئ
جيبوت��ي والصومال ،وهو الط��رد الذي يبدو جلياً
بتدخل قط��ري تركي من خلف الس��تار،
ق��د أت��ى
ٍ
كواحد ٍة من تداعيات األزمة الخليجية.
الحك��م في
فبع��د احت��دام الخ�لاف بي��ن طرف� ّ�ي ُ
صنع��اء« :الحوثيي��ن وصال��ح» ش � َر َع ه��ذا األخير
بنس��ج تحال��ف س � ّري م��ع اإلم��ارات للتخ ّل��ص
م��ن ش��ركائه «الحوثيي��ن» مقاب��ل الف��وز برض��ا
التحالف وإعادته إلى المشهد السياسي ،وليش ّكل
ف��ي ذات الوق��ت الضمان��ة السياس��ية والعس��كرية
الت��ي تمتل��ك أس��باب الق �وّة بمواجه��ة اإلص�لاح،
وقطع الطريق عليه من أن يستحوذ على السلطة
مس��تقب ً
ال س��وا ًء عبر الحس��م العس��كري أو تسوية
سياس��ية ،ولك��ن الحوثيي��ن كان��وا أكث��ر ده��ا ًء
م��ن خصومه��م وأطاح��وا الخط��ة الخف ّي��ة .وم��ن
ْ
شرعت اإلمارات في البحث عن ق ّو ِة حليفة
حينها
ُتس��دي له��ا خدم��ة مزدوج��ة :إس��قاط الحوثيي��ن
ْ
وقط��ع الطريق أمام تف ّرد اإلخوان بالس��احة وفي
ً
الش��مال بال��ذات ،ول��م تج��د م��ن كان أه�لا لهذه
المهم��ة وموثوق �اً ب��ه كالمؤتم��ر الش��عبي لما له
م��ن مزاي��ا ج ّيدة ف��ي نظ��ر اإلم��ارات ومالءمة لها
ولتط ّلعاته��ا ،وأب��رز مز ّي��ة أن��ه ح��زب غي��ر مؤل��دج،
ويخل��و م��ن س��طوة الفك��ر اإلخوان��ي ،ناهي��ك
حضور
خصومت��ه م��ع الحوثيين وما يمتلك��ه من
ٍ
شعبي وعسكري في الشمال طبعاً ،كون الجنوب
ق��د ت��م حس��مه  -حس��ماً إماراتياً أقص��د -إلى حد
من خالل تأهيل قوى أمنية عسكرية كـ «الحزام
األمني وقوات ال ُن َخب األمنية» كذراع عس��كرية،
والمجل��س االنتقال��ي الجنوب��ي كق �وّة سياس��ية
تس� ُّ�د الفراغ في ُمجابهة حزب اإلصالح اإلخواني
األكثر تنظيماً وحنكة من بين كل القوى.
صالح السقلدي
كاتب صحافي يمني

