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

معادالت تموز وبصمات عماد مغنية الخف َّية!

كثي��ر ٌة ه��ي األح��داث الت��ي حملتها حرب تم��وز 2006
ول��م تخ��رج ال��ى العل��ن لعالقته��ا بإس��تراتيجية ح��زب
رس��خها الش��هيد
اهلل الخاص��ة ف��ي إدارة الص��راع .قاع��د ٌة َّ
القائد عماد مغنية في عقلية حزب اهلل ل ُتصبح عقيدته
األساس��ية :ال داع��ي إلب��راز الق��وة ،المطل��وب إدارة القوة
بصم��ت .وم��ع كل جول ٍة في الص��راع يحضر فيها حزب
اهلل ،تب��رز حقائ��ق متعلق��ة بج��والت س��ابقة تب��دو أش��به
بمع��ادالت خل��ط األوراق ،ل��م يفضحه��ا إع�لام حزب اهلل
وال حرب��ه النفس��ية ،بل تفضحها ع��ادة مجريات الصراع
وتطورات��ه .وه��و م��ا يُبقي صفح��ات كثيرة م��ن الصراع
طي الكتمان حتى تأذن المعطيات بالكشف عنها.
مفصلية ف��ي الصراع،
ح��رب تم��وز  2006كان��ت جول��ة
َّ
ُّل كبي� ٍ�ر ف��ي حس��ابات األط��راف ف��ي
وس��بباً لتح��و ٍ
المنطق��ة .ولع��ل المعادالت التي أرس��تها الحربَّ ،
غطت
عل��ى مجرياتها ليك��ون واضحاً للجميع ما أفرزه انتصار
ح��زب اهلل ف��ي تم��وز  .2006لك��ن م��ا بق��ي خفي �اً يتعل��ق
بمجريات الحرب ،والعقل الذي أدارها منذ عملية األسر
الت��ي س��بقتها وحت��ى انتهائه��ا باإلنتصار .هن��ا ال يمكن
العبور دون ذكر بصمات عماد مغنية.
طوال الس��نوات الس��ت التي س��بقت حرب تموز أي منذ
انتص��ار ع��ام  ،2000ق��اد عماد مغنية اس��تراتيجية تهدف
لتقليص الفجوة بين التفوُّق النوعي للكيان اإلسرائيلي
وق��درات ح��زب اهلل العس��كرية واألمني��ة .وه��و ال��ذي ب��دأ
ع��ام  1992إدارة تموض��ع ح��زب اهلل ف��ي الص��راع .مرحل � ٌة
اس��تجمع فيه��ا الحزب كل ما يحتاج��ه لالنطالق نحو
ترس��يخ واق��ع المقاوم��ة .بع��د ذل��ك وحتى الع��ام ،1999
أس��س الح��اج رض��وان البني��ة العس��كرية واألمني��ة الت��ي

ساهمت في تحقيق انتصار عام  .2000بعدها ،حان الوقت
لرف��ع مس��توى ح��زب اهلل ف��ي الص��راع لدرج��ة تمكينه من
مقارع��ة قدرات الجيش اإلس��رائيلي أمنياً وعس��كرياً .وهو
م��ا أبرزه تراجع قدرة الكيان اإلس��رائيلي ف��ي تأمين توازن
ال��ردع بعد العام  ،2000حيث جرت خمس محاوالت ألس��ر
جنود إسرائيليين قبل نجاح عملية األسر في تموز .2006
إحتارت القيادة اإلس��رائيلية حينها أمام تكتيك عماد
ُّ
التحك��م
مغني��ة ،وقواع��ده المبتك��رة غي��ر المألوف��ة ف��ي
بالصراع وتحديد معادالته.
ول��م يك��ن عق��ل عم��اد مغني��ة األلمع��ي ف��ي المي��دان
العس��كري بعي��داً ع��ن السياس��ة اللبناني��ة الداخلي��ة.
نج��ح الرج��ل ف��ي ج� ِّ�ر الجمي��ع ف��ي لبن��ان نح��و تحوي��ل
نقاش حول س�لاح حزب
النق��اش اللبنان��ي المحل��ي م��ن ٍ
�اش حول اإلس��تراتيجية الدفاعية
اهلل وش��رعيته ال��ى نق� ٍ
التي كانت عنوان طاولة الحوار الوطني.هكذا استطاع
المخط��ط األمريكي ال��ذي أفرز
الح��زب اإللتف��اف عل��ى ُ
انقس��اماً سياس��ياً وطائفي �اً بع��د اغتي��ال الش��هيد رفي��ق
الحريري .كان عماد مغنية يقرأ المستقبل ويستشرف
س��يناريوهاته من زوايا الصراع بأكمله ،بل كان يُجيد
رب��ط الملفات ببعضه��ا وطرحها متكامل ًة ضمن الصراع
الش��امل ضد الكيان اإلس��رائيلي .ولم يكن الرجل حينها
غاف ً
ال عن القرار األمريكي القاضي بسحقق حزب اهلل ال
سيما بعد انتصار  2000واحتالل العراق عام  2003حيث
بات��ت ورق��ة ح��زب اهلل أدا ًة للضغ��ط عل��ى س��وريا .حينه��ا
قرأ عماد مغنية خفايا الحركة األمريكية اإلس��رائيلية
�بق بالح��رب .وما لم يعرفه
قرار ُمس� ٍ
وأبل��غ الجمي��ع وجود ٍ
الكثي��رون ه��و أن عملي��ة األس��ر الت��ي قاده��ا الح��اج عماد،

تركيا أردوغان :الوجه اآلخر الحزين!!
–

ّ
وتؤك��د المعلوم��ات والحقائ��ق المنش��ورة أيض �اً أن
تركي��ا ف��ي عه��د أردوغ��ان اس��تضافت مصانع ل��وك هبد
مارت��ن لتصنيع الس�لاح للجيش اإلس��رائيلي ف��ي مدينة
أدرنه ،وهي التي صنعت الصواريخ والرشاشات والدبابات
دم��رت أكث��ر م��ن مرة قط��اع غ � ّزة ومناط��ق عديدة
الت��ي ّ
ف��ي س��وريا ،وهو عين��ه أردوغان الذي و ّق��ع اتفاقية تدريب
الط ّياري��ن اإلس��رائيليين بواق��ع  8دورات س��نوياً لمي��زة
ا ّتساع األجواء التركية.
اآلن وبعدما هدأت العواطف وفاز أردوغان بنسبة ضئيلة
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية التي أُجريت ي��وم ،2018/6/24
ومناصريه خارج تركيا
وبع��د أن ه ّل��ل الكثير من اتباع��ه ُ
وداخلها ،رغم أن هذه االنتخابات كانت األس��وأ وكانت
عادية ،ولم تلتزم معايير الشفافية والعدالة وفقاً لوصف
األديبة التركية األش��هر أليف ش��افاق في مقالها الرائع
في واشنطن بوست عن هذه االنتخابات.
لحكم أردوغان،
دعونا نبحث عن «الوجه اآلخر» الحقيقي ُ
ولتركي��ا ف��ي عه��ده الطويل ال��ذي قارب عل��ى  15عاماً ألنه
تو ّلى رئاسة الحكومة ألول مرة في مارس عام  2003وهو من
موالي��د  ،1954م��اذا ع��ن الوج��ه اآلخر ال��ذي ال يُدركه أو ال
يحب أن يذكره المه ّللون له عن تركيا أردوغان؟
أو ًال :إسرائيل كانت هنا :تتحدّث الوقائع على األرض
التركية خالل الس��نوات الخمس��ة عشر الماضية «فترة
ُحك��م أردوغ��ان وحزب��ه» على أن��ه تواجدت ف��ي تركيا 26
قاع��دة أميركي��ة 8 ،منه��ا افتتح��ت عل��ى عهده أش��هرها
دم��رت الع��راق وس��وريا
أنجرلي��ك وه��ي القواع��د الت��ي ّ
عب��ر العملي��ات المس � ّلحة الداعمة للجماع��ات اإلرهابية
ف��ي كال البلدي��ن ،وهي قواعد أقيمت باألس��اس لخدمة
إس��رائيل ،وبم��وازاة ذل��ك فق��د ّ
أك��دت المعلوم��ات أن
أردوغ��ان م � ّد إس��رائيل بالمي��اه العذب��ة بأنابي��ب تح��ت
البحر ،وأنه يزوّدها بـ %9من احتياجاتها في الوقت الذي
يمنع فيه الماء عن العراق بإنشاء السدود.
ّ
وتؤك��د المعلوم��ات والحقائ��ق المنش��ورة أيض �اً أن
تركي��ا ف��ي عه��د أردوغ��ان اس��تضافت مصانع ل��وك هبد
مارت��ن لتصنيع الس�لاح للجيش اإلس��رائيلي ف��ي مدينة
أدرنه ،وهي التي صنعت الصواريخ والرشاشات والدبابات
دم��رت أكث��ر م��ن مرة قط��اع غ � ّزة ومناط��ق عديدة
الت��ي ّ
ف��ي س��وريا ،وهو عين��ه أردوغان الذي و ّق��ع اتفاقية تدريب
الط ّياري��ن اإلس��رائيليين بواق��ع  8دورات س��نوياً لمي��زة
ا ّتساع األجواء التركية.
والطري��ف أن��ه ق �دّم نفس��ه دائم �اً ل��دى «اإلس�لاميين»
المدا ِف��ع األول ع��ن فلس��طين وغ � ّزة
الع��رب ،باعتب��اره ُ
والقدس ،واألخيرة أقام فيها أردوغان «قنصلية» لتركيا
ثم ذهب يُزايد ضد قرار ترامب بنقل السفارة األميركية
إليها فما الفرق بينهما إذن؟.
وم��ن إجمالي الحرك��ة التجارية بي��ن البلدين كانت
عق��ود األس��لحة تم ّث��ل بي��ن  ٪65و  ٪72وبينم��ا وص��ل
التع��اون العس��كري ف��ي الع��ام الحال��ي  2018بي��ن تركيا
وإس��رائيل إل��ى 5.5ملي��ار دوالر ،ف��إن االتفاقي��ات المو ّقعة

والت��ي ل��م تل � َغ حت��ى اآلن وم��ن المق �دّر أن يرتف��ع الرق��م
إل��ى 9.5مليارات دوالر وهو حجم الصفقات والتعاون بين
البلدين في .2018
وف��ي مج��ال التع��اون االس��تراتيجي ف��ي العالق��ات
االقتصادي��ة تفي��د ُمعطي��ات وزارة التج��ارة والصناع��ة
اإلس��رائيلية ب��أن تركي��ا تحت��ل المرتب��ة السادس��ة ف��ي
قائمة الصادرات اإلسرائيلية لدول العالم.
*وبالعودة إلى االتفاقية األمنية العس��كرية سنة 1996
بين تركيا وإسرائيل نجد أن من أبرز بنودها والتي ُتن ّفذ
اليوم في ظل حكومة أردوغان:
أ -خط��ة لتجدي��د  45طائ��رة  4 - fبقيم��ة  600ملي��ون
دوالر ،تجهيز وتحديث  56طائرة  ،5 - fصناعة  600دبابة
 ، 60 - mخطة إلنتاج  800دبابة إس��رائيلية «ميركاوه»،
وخطة مشتركة إلنتاج طائرات استطالع من دون ط ّيار،
وخط��ة مش��تركة إلنت��اج صواري��خ أرض ج��و «بوب��ي»
بقيمة نصف مليار دوالر بمدى  150كم.
ب  -تبادل الخبرة في تدريب الط ّيارين المقاتلين.
ج  -إقامة مناورات مشتركة برية -بحرية -جوية.
د  -تبادل االستخبارات «المعلومات» األمنية والعسكرية.
العالق��ات التركي��ة – اإلس��رائيلية الي��وم تتح ّك��م فيها
عناوي��ن ثالث��ة :مش��روع أنابي��ب الس�لام ،واتف��اق التعاون
االستراتيحي والعسكري ،واتفاق التجارة الح ّرة.
ويتلخص مشروع «أنابيب السالم» في إقامة ّ
ّ
محطة
هذا
ف��ي منطق��ة ش�لاالت مناوج��ات التركية لتزويد إس��رائيل
بكمية  50مليون طن سنوياً من المياه لمدّة  20عاماً.
ثاني �اً :م��ن يحم��ي الفس��اد األخالق��ي :المع��روف ف��ي
المنافية
مج��ال القانون والدس��تور التركي أن األعم��ال ُ
ل�لآداب «وللش��ريعة اإلس�لامية» الت��ي تزع��م تركي��ا
أردوغ��ان أنه��ا تط ّبقها وتصدّرها لآلخرين في دول الجوار
باس��م دع��م فصائ��ل الث��ورة اإلس�لامية!! ،تل��ك األعم��ال
ومنه��ا «الدع��ارة ف��ي تركي��ا» ُق ِّنن��ت بموجب الم��ادة رقم
 227م��ن القان��ون الجنائي رقم  5237الذي أعدّته حكومة
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة وص �دّق علي��ه البرلم��ان ف��ي 26
أيلول/س��بتمبر ع��ام  2004ودخ��ل ح ّي��ز التنفيذ في األول
من حزيران/يونيو عام .2005
لم��ن يدع��و إل��ى الخالف��ة أو الش��ريعة أن يوافق
فكي��ف َ
ويط ّب��ق هك��ذا أعم��ال منافية للدي��ن؟ إال إذا كانت لديه
ازدواجية في السياسات واألخالق العامة وتوظيف للدين
في السياسة ،وهو األمر المؤكد لدينا؟.
ثالث �اً :الثم��ار الم ّرة في االنقالب الفاش��ل ضد أردوغان
ع��ام  ،2016دف��ع الكثي��رون أثمان �اً لجريم��ة ل��م يرتكبوها
ف��ي دول��ة تزع��م أنها دولة قانون كما ي��روّج قادتها ،فعلى
س��بيل المث��ال ال الحصر وإثر محاولة االنقالب الفاش��ل
ض��د أردوغ��ان ف��ي  2016/7/15ت��م فص��ل  3آالف ُم��د ّرس
قاض فض ً
ال عن
وعش��رة آالف عس��كري وألف وخمس��مائة ٍ
والمعتقلي��ن وه��م ب��اآلالف ،ورغ��م أن ه��ؤالء ل��م
القتل��ى ُ
يش��اركوا أص ً
ال ف��ي المحاولة االنقالبي��ة فهل هذه دولة
تحترم القانون واإلنسان؟
رابع �اً :الفقر ف��ي تركيا أردوغان :رغ��م الصورة الوردية

ش� َّ�كلت بنجاحه��ا نجاح �اً لح��زب اهلل ف��ي تحدي��د توقي��ت
لحرب لم
الحرب ،وبالتالي اس��تدراج الجيش اإلس��رائيلي
ٍ
يُرده��ا الحزب لكن��ه َّ
خطط لها بعناية .كان عماد مغنية
ق��د وض��ع تص �وّراً لما قد یحص��ل في حال وقع��ت الحرب.
وكان يعل��م س��لوك القي��ادة اإلس��رائيلية ولذل��ك وض��ع
اس��تراتيجيات المواجه��ة .ظ��ن الجي��ش اإلس��رائيلي أن��ه
يمتل��ك بن��ك أه��داف منظوم��ة ح��زب اهلل الصاروخی��ة.
َخ �دَع عم��اد مغني��ة القي��ادة اإلس��رائيلية عندم��ا جعله��ا
تش��عر بنش��وة النص��ر .ش� َّ�ن الجي��ش اإلس��رائيلي بن��ا ًء
لمعطياته الناقصة عملیة جویة ضخمة ّ
ظن من خاللها
وقرر بعدها تحويل العملیة
أن��ه أزال التهدید الصاروخيَّ ،
العسكریة إلى حرب مفتوحة.
ت��داول حينه��ا اإلع�لام المواك��ب للعدوان اإلس��رائيلي
أخب��ار اضط��راب ح��زب اهلل وس��قوطه ف��ي ف��خ عنص��ر
المفاج��أة اإلس��رائيلي .أی��ام قلیل��ة م � ّرت والتحلي�لات
�وق للجي��ش اإلس��رائيلي .كان حينه��ا
تتح��دَّث ع��ن تف� ٍ
عم��اد مغني��ة ق��د وضع خطة الحف��اظ على غالبی��ة القوة
الصاروخی��ة الت��ي يمتلكه��ا ح��زب اهلل .وعندم��ا انطلق��ت
ه��ذه الصواری��خ باتج��اه فلس��طین المحتل��ة ،يذك��ر م��ن
كان یقف إلى جانب الحاج عماد أنه قال« :لقد خس��رت
«اس��رائیل» الح��رب» .اس��تطاع الح��اج عم��اد أن يخ��دع
القي��ادة اإلس��رائيلية ويجع��ل العال��م يس��تهزئ بالجي��ش
اإلسرائيليَّ .
تحو ًال في مسار
شكلت هذه الصواريخ حينها ُّ
الحرب لصالح حزب اهلل فيما بعد.
انته��ت ح��رب تم��وزُ ،
وطوي��ت معه��ا مع� ٌ
�ادالت كش��فت
الح��رب ف��ي س��وريا ج��زءاً منه��ا وم��ا ي��زال الكثي��ر ط��ي
الكتم��ان .فالي��وم انته��ى زم��ن تع��داد الصواري��خ وانتق��ل
حزب اهلل من الكم الى النوع .من الصواريخ النوعية الى
المس��يرة فالحرب اإللكترونية والنفس��ية الى
الطائ��رات ُ
الحرب البرية والبحرية وغيرها..
ه��ي انج��ازات عم��اد مغني��ة الت��ي م��ا ت��زال أغلبه��ا طي
الكتمان .من لبنان الى ايران وسوريا والعراق وفلسطين
�راع واح � ٍد م��ا ي��زال
واليم��ن .ملف��ات متع��ددة ضم��ن ص� ٍ
يُديره عماد مغنية وهو« :تحرير فلس��طين بالقوة» .هي
نفس��ها اإلنجازات التي س � ُت ِّ
خلد لمن رفع ش��عار «ننتصر
ألنن��ا نبتك��ر» .س � ُت ِّ
خلد للعق��ل األلمع��ي ال��ذي كان في
أي مواجه � ٍة أينم��ا كان��ت ُيش��عل الداخ��ل الفلس��طيني
و ُيش��غل الع��دو ب��ه تذكي��راً للعال��م ب��أن أي مواجه � ٍة ال
�ار ه��و انتص��ا ٌر له��ا.
يج��ب أن تنس��ى القضي��ة وأي انتص� ٍ
ه��ي نفس��ها اإلنج��ازات الت��ي س � ُتبقي ملف عم��اد مغنية
وحرب وانتصار .هي نفسها
مفتوحاً مرتبطاً بكل عملي ٍة
ٍ
اإلنجازات التي س��تزيل «إسرائيل» من الوجود وس َيخ ُلد
تؤرقهم!
معها عماد مغنية كمعادل ًة ستبقى ِّ
محمد علي جعفر

الت��ي يروّجها العدي��د من الجماعات والقوى اإلس�لامية
عن الحياة االقتصادية في تركيا ،إال أن الواقع المعاش
يقدّم صورة مخالفة تماماً حيث يعاني أغلب الشعب من
الفق��ر إل��ى الح��د ال��ذي يق��ارن في��ه بع��ض االقتصاديين
بينه��ا وبي��ن اإلم��ارات ،فيذكرون أن االقتص��اد اإلماراتي
يتف �وّق عل��ى الترك��ي  44م��رة ،رغ��م أنهم��ا دولت��ان
متشابهتان في النسق االقتصادي الرأسمالي.
ه��ذا وق��د نش��رت هيئ��ة اإلحص��اء التركي��ة تقاريره��ا
ح��ول مع �دّالت الفقر ف��ي البالد بالمخالف��ة لتصريحات
رئي��س الجمهوري��ة رج��ب طي��ب أردوغان ،ال��ذي زعم عدم
وج��ود فق��راء في تركيا قائ ً
ال :أي��ن هم أولئك الفقراء؟
في أية إحصائيات يظهر ذلك؟.
ووف��ق تقري��ر هيئة اإلحص��اء التركي��ة الحكومية فإن
هن��اك  16ملي��ون و 706آالف فقي��ر ف��ي البالد «م��ا يعادل
تعداد س��كان هولندا» ،وبحس��ب التقارير ف��إن الفقير هو
كل م��ن يحص��ل عل��ى دخ��ل ّ
يقل ع��ن  501لي��رة تركية،
كما تم اإلعالن عنه عام .2013
وع ّل��ق نائ��ب ح��زب الش��عب الجمه��وري المع��ارض ف��ي
البرلمان – قبل فترة  -عن مدينة إسطنبول أوموت أوران
عل��ى تقارير هيئ��ة اإلحصاء ّ
مؤك��داً أن العدد الحقيقي
للفق��راء يزي��د ع��ن األرقام المعلن��ة بكثي��ر ،وأوضح أوران
أن ع��دد الفق��راء يصل إلى  21مليون �اً و 979ألف فقير إذا
لمن يحصل على دخل أقل من
تم احتساب معدّل الفقر َ
 585ليرة تركية.
وق��ال أوران :إن أردوغ��ان ال��ذي يجل��س ف��ي قص��ر بلغت
تكلف��ة بنائ��ه  1.5ملي��ار لي��رة ،باإلضاف��ة إل��ى  6.5ماليين
لي��رة للط��اوالت والكراس��ي فق��ط ،و 1000لي��رة لل��كأس
الواح��دة المزخرف��ة بم��اء الذه��ب ،وتص��ل المصروف��ات
الش��هرية إل��ى  21ملي��ون لي��رة تركي��ة ،م��ن الطبيعي أال
يرى جيوش الفقراء على األبواب.
خامس �اً :إن الوج��ه الحقيق��ي االقتص��ادي لتركيا في
عه��د أردوغ��ان «رئيس �اً للحكومة أو رئيس �اً للدولة» يقول
وب�لا مبالغ��ة إنن��ا أم��ام بل��د ُمك ّب��ل اقتصادي �اً وفيه نس��بة
عالية من الفقراء ،وبال معجزة مالية أو اقتصادية كما
ي��روّج أنص��ار أردوغ��ان داخ��ل وخ��ارج تركي��ا ،أم��ا الوج��ه
السياس��ي الحقيق��ي فيق��ول إنن��ا أم��ام ُحك��م اس��تبدادي
س��عى – والي��زال – إل��ى االس��تبداد واالنف��راد بالس��لطة،
وحمالت��ه المتتالي��ة ض��د المعارض��ة ف��ي السياس��ة أو
اإلع�لام أو حت��ى الدي��ن «الخصوم��ة م��ع عب��د اهلل غول��ن
مث��ا ًال» ّ
تؤكد ذل��ك ،وإذا أضفنا إلى كل هذا مغامرات
ه��ذا النظ��ام ف��ي س��وريا والع��راق خالل الس��نوات الس��بع
الماضي��ة وخصومت��ه الل��دودة م��ع مصر – السيس��ي منذ
أرب��ع س��نواتّ ،
تؤك��د  -جميعه��ا  -لنا أننا أم��ام نظام بال
صديق أو حليف إقليمي حقيقي ،وما العالقة مع الروس
أو اإليرانيي��ن إال م��ن ب��اب المصال��ح المؤقت��ة ،وتظ� ّ�ل
العالق��ة االس��تراتيجية ه��ي تل��ك التي مع حل��ف الناتو
وإن رفض��وا انضمام��ه إليه��م ،وم��ع أمي��ركا وإس��رائيل،
وتل��ك يس� ّ�مونها عالق��ات تبع ّي��ة ،ال ينبغ��ي أن تفرح قلب
مس��لم ،حت��ى ل��و كان نصي��راً ألردوغ��ان  .ال ّله��م إال إذا
كان��وا عل��ى ش��اكلته ف��ي السياس��ة كم��ا ف��ي التد ّي��ن
الشكلي واهلل أعلم!!.
رفعت سيد أحمد
كاتب ومفكر قومي من مصر

الدبابات السورية في الجوالن ..معالم املواجهة بدأت!
ال زال صوت آفي ديختر وزير األمن اإلس��رائيلي
الس��ابق عالق �اً ف��ي األج��واء عندم��ا ظه��ر عل��ى
هضب��ة الج��والن المحتل ليناش��د الجميع نصرة
«الث��ورة» ..ل��م يع��د «ثورج��ي» بلحي��ة وهابي��ة
وجديلتي��ن تلموديتي��ن قادراً على صنع فارق فإما
الوجه��ة إل��ى ادل��ب بباص��ات خض��راء أو س��يكون
مدعواً لحفل شواء في جهنم الحمراء.
ليس نوعاً من اإلفراط في األمل أو ترفاً الحديث
حول مواجهة عسكرية سورية ـ إسرائيلية ستنتهي
بتطهي��ر الجي��ش الس��وري للجان��ب الس��وري م��ن
الج��والن المحت��ل ،وقبل ذلك س��تكون القنيطرة
محررة كامل ًة وفي كنف الدولة.
س��يكون الكثي��ر م��ن رؤوس األنظم��ة العربية في
موق��ف مح��رج ،فالدول��ة التي قام��ت الدنيا عليها

ولم تقعد ال زالت صامدة وتنتصر عسكرياً ،وكل
م��ن راه��ن ضده��ا وق��ع في أفخاخ��ه الت��ي نصبها،
س��تكون تل��ك الدولة م��ن بين الع��رب جميعاً هي
التي تحرج إسرائيل ،ومشهد العام  2006من حرب
تموز سيكون قريب التحقق ولو بصورة مصغرة.
فالروس��ي واألمريك��ي ل��ن يس��محا لك��رة الح��رب
أن تتدح��رج لتش��مل المنطق��ة ،ال س��يما وأن
تش��ابك المصالح في الش��رق ب��ات يجعل من أمر
الح��رب اإلقليمي��ة والعالمي��ة ضرب �اً م��ن الخيال،
م��ا س��يحدث ه��و أن المواجه��ة الت��ي توقعناه��ا
حدث��ت عندم��ا قام��ت إس��رائيل بتقدي��م تغطي��ة
ناري��ة للجماع��ات المس��لحة وس��اهمت ف��ي نقلهم
للقنيط��رة عندم��ا اس��تهدفت نقاط �اً للجي��ش
بمحي��ط بل��دة حضر وت��ل كروم جب��ا بالقنيطرة،
ث��م قام��ت ت��ل أبي��ب باإلع�لان ع��ن إس��قاط طائرة
مقاتلة مسيرة تأكدت أنها سورية ال روسية ،ورغم
أنها لم تكن مذخرة ،إال أن رسالة دمشق وصلت.
األوس��اط اإلس��رائيلية نفس��ها تعي��ش رهب��ة
الموق��ف واس��تعدادات الحرب الت��ي يمكن أن تقع

ف��ي بض��ع أي��ام م��ن كتاب��ة ه��ذه الس��طور ،حي��ث
نقل��ت القناة العبري��ة الثانية تهدي��د وزير الحرب
اإلس��رائيلي أفيغ��دور ليبرمان باللج��وء إلى القوة
العس��كرية إذا أقدم��ت س��ورية على نش��ر ق��وات في
منطق��ة فصل القوات بالجوالن ،مضيفاً بالقول :
يبدو أن األس��د سيس��تعيد الس��يطرة على الجانب
السوري من الجوالن.
ه��ذه التصريح��ات والتط��ورات ارتبط��ت بالغ��ارة
الصهيوني��ة عل��ى مط��ار التيف��ور ،حي��ث رأت كل
م��ن صحيف��ة هآرت��س وصحيفة إس��رائيل اليوم أن
الغاية منها نقل رسالة لبوتين وترامب تقول أن تل
أبيب مصرة على ما أسمته بالدفاع عن مصالحها
وال تخشى تحفظاً روسياً أو رداً إيرانياً ،بل وتذكر
بواج��ب كل م��ن روس��يا وأمري��كا ف��ي احت��واء أي

موق��ف تصعي��دي عس��كري قب��ل تحول��ه لح��رب،
وهذا ما يعزز قولنا بأن المعركة س��تكون محددة
جغرافية ولن تتحول إلى حرب إقليمية أبداً.
عن��د وق��وع المواجه��ة ف��ي القنيط��رة وعل��ى
الجان��ب الس��وري من الهضب��ة المحتلة ،س��تعمل
الماكين��ة السياس��ية والدبلوماس��ية الروس��ية
واألمريكية ،من أجل االحتواء ،س�ُ�تحرر القنيطرة
وينتش��ر الجي��ش الس��وري عل��ى الجانب الس��وري
م��ن هضبت��ه المحتل��ة ،ليتم الحدي��ث عندها عن
اتف��اق ف��ض االش��تباك لع��ام 1974م��ع اس��تمرار
الكيان الصهيوني بترويج مزاعم الوجود اإليراني
والمقاوم��ة اللبناني��ة ف��ي الجن��وب والخطر الذي
يترت��ب عليه��ا م��ن قبلهم��ا وه��ذا سيش��كل أيض �اً
بواب��ة أخ��رى للتس��ويات والتفاهم��ات بين دمش��ق
وحلفائه��ا م��ن جه��ة والمح��ور اآلخ��ر ،ليبق��ى
العرب مش��غولون بذبح اليم��ن صباحاً وااللتفاف
حول المناس��ف الدس��مة ضمن جلس��ات الوناس��ة
الخليجية مسا ًء.
علي مخلوف

مزاج ترامب في هذه األيام!

لي��س في أفضل أيامه طالما أن األنظار كلها
باتجاه روس��يا ألجل الحدث األهم ،على مستوى
االقتصاد االجتماعي ،بلى بهذه الطريقة يمتأل
الرئي��س األميرك��ي حس��دا وغي��رة ،ليذهب من
اليمي��ن إل��ى الش��مال ب��وزن خفيف س��لب الثقل
م��ن السياس��ة األميركي��ة ،لذل��ك عل��ى العالم
أن ينتظر تعويضا عن النقص بمزيد من الغباء
والحماق��ات التي من الممك��ن أن يرتكبها رئيس
الواليات المتحدة جزافا في األوقات السابقة.
م��ا ي��دور في ذه��ن ترامب ،تفجي��ر الموقف في
مضي��ق هرم��ز ،حت��ى اآلن لم يتعل��م ذلك الذي
يدي��ر دول��ة كان��ت عظم��ى ف��ي وقت س��ابق قبل
مغامرات الحرب في الشرق األوسط ،من الدرس
الكوري الشمالي ،لكنه بالطبع لم يعد يستخدم
لغ��ة عس��كرة الموق��ف ألن ال أحد حت��ى لديه في
إدارت��ه ب��ات يصدقه��ا او مقتن��ع ب��أن هن��اك قدرة
عل��ى تنفيذها ،فلج��أ إلى الكباش النفطي الذي
تحرضه عليه منذ وقت بنات العم سام العجائز،
السعودية نفسها ،لينتظر هو نسبة األرباح التي
يمك��ن أن يحققه��ا ج��راء تحقي��ق حل��م الرياض
الذي لن يتحقق.
فعالي��ة الملف��ات تراجع��ت ف��ي ه��ذا الوق��ت
م��ن الس��نة ،ترام��ب ل��م يثب��ت نفس��ه كسياس��ي
محن��ك يحك��م الوالي��ات المتح��دة واألخي��رة
أصبح��ت مث��ل حظي��رة األبق��ار الت��ي تنتظ��ر
االس��تثمارات الخليجي��ة إلنت��اج الحلي��ب
بصالحي��ة معتب��رة قب��ل أن يج��ف ضرعه��ا ف��ي

الش��رق األوس��ط ،ويصبح من الحتم��ي عليها أن
تقب��ل باألم��ر الواق��ع دون القدرة عل��ى المراوغة
حتى ،طالما أن معركة الجنوب الس��وري تسير
عل��ى قدم وس��اق في إنه��اء س��يطرة المجموعات
المس��لحة المتش��ددة الت��ي ب��دأت الح��رب عل��ى
س��وريا ،وكان يؤمل منحا أميركيا وغربيا بأن
تك��ون فاتحة عهد جديد جمي��ع أوراقه مختومة
بالحب��ر األميرك��ي فلم يحصل ذل��ك وانقلبت
الطاول��ة .يأم��ل ترام��ب بمزي��د م��ن التصعيد أن
تش��تد ش��عرات ش��اربي العنت��ر األميرك��ي الذي
دخل مرحلة الخرف والعجز ،ويبحث عن تصرف
أرعن يعيد ش��د األنظار إليه بعد أن دخل العالم
ف��ي موج��ة عارم��ة م��ن رف��ض العن��ف والتخلص
م��ن الح��روب الت��ي نش��رتها الوالي��ات المتح��دة
في أماكن حساس��ة ش��غلت بال الك��رة األرضية،
لم تفعل واش��نطن ما تريد وما خططت إليه وال
ه��ي جن��ت ثم��ار الموس��م ،وبقي��ت عل��ى القارع��ة
المهملة لطريق الش��رق األوس��ط الجديد الذي
فش��ل وأصب��ح غي��ر صال��ح للت��داول حت��ى ل��دى
أكث��ر مهابي��ل واش��نطن تش��ددا ،وعل��ى األرجح
ف��إن الرئي��س األميرك��ي يه��ذر أم��ام الم��رأة في
مكتب��ه البيض��اوي لوح��ده ،وين��ازع ك��ي ال يت��م
تحوي��ل ملف��ه إل��ى مرك��ز األم��راض العقلي��ة
أو العصبي��ة ،إنه��ا فاجع��ة كبي��رة وجديدة على
مس��توى هيب��ة الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة
التي أصبحت رثة جدا حد السخرية.
إيفين دوبا

