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

مع إرتفاع تكاليف تهريب اإلرهابيني من ادلب

الخطة االسرائيلية

الغرب يعيد إتهام دولة سوريا باستخدام اسلحة كيمياوية

ل��م يكن الفلس��طينيون يتو ّقع��ون يوماً أن تتوقف المس��اعدات
الدولي��ة له��م .كان حجم المس��اعدات تاريخيا يدف��ع بلبنانيين
ف��ي منتص��ف الق��رن الماض��ي ،ال��ى التخل��ي ع��ن جنس��يتهم،
واال ّدع��اء انه��م م��ن فلس��طينيي الش��تات ،لني��ل مس��اعدات مالية
وغذائي��ة دولي��ة .لك��ن الس��نين حمل��ت معه��ا مزي��دا م��ن الويالت
للفلس��طينيين الذي��ن وج��دوا انفس��هم خ��ارج اط��ارح��ق الع��ودة
تدريجي��ا ،ال��ى أن ج��اء الق��رار األميرك��ي ح��ول وق��ف تموي��ل
«األونروا» ،يدفع بإتجاه توطين الفلس��طينيين في دول الشتات.
انه��ا الرغبة االس��رائيل ّية التي تجد ف��ي ادارة الرئيس األميركي
دونال��د ترام �ب الفرص��ة المناس��بة عالميا ،معطوف��ة على اوضاع
اقليمي��ة مؤاتي��ة ،ل��م تكن تل أبيب تتوقعها لفرض ش��روطها على
دول عرب ّي��ة ،ف��ي ع��ز االزم��ات التي تعصف بالش��رق االوس��ط .انه
زم��ن اس��رائيل .صحي��ح ان رهانات تل ابيب خابت فيس��وريا ،ولم
تنجح مشاريع التقسيم والفدرلة ،ولم يسقط نظام الرئيسبشار
األس �د .وصحي��ح ايضا ان س��وريا بقي��ت عند ثوابته��ا ،كركيزة
ف��ي «مح��ور المقاوم��ة» .لك��ن االس��رائيليين يتباهون ف��ي تنفيذ
ضرباته��م لالراض��ي الس��ورية ،وآخره��ا في عملية «بي��ت االوراق»
التي كادت ان تشعل الحرب ،كما قالت الصحافة العبرية .فما
هي تلك العمل ّية؟ هي ضربة اس��رائيلية لالراضي الس��ورية تمت
قبل نحو اربعة شهور« ،واستهدفت التواجد اإليراني».
ووفق��ا لموق��ع «يديع��وت احرون��وت» ف��إن الحدي��ث ي��دور ع��ن
المواجهة العس��كرية األوس��ع بين اسرائيل وإيران ،حيث تضمنت
العملي��ة تنفي��ذ الضرب��ة الجوي��ة األكبر في س��وريا من��ذ انتهاء
حرب .1973
يعترف اإلسرائيليون أن الظروف لم تكن سهلة ،حيث تم إطالق
أكث��ر م��ن  160صاروخ من مضادات الطيران الس��ورية وااليرانية
باتجاه الطائرات االس��رائيلية ،التي ش��اركت في العملية .جرى
تنفي��ذ العملي��ة بح��ذر وقل��ق ،ألن ت��ل ابي��ب تخش��ى م��ن اش��تعال
إقليمي في حرب طاحنة ،تصبح فيها تحت مرمى الصواريخ من
كل اتج��اه .وم��ن هن��ا تنقل صحافتها عن مس��ؤولين عس��كريين
بأنهم اجروا تدريبات ومناورات لمختلف السيناريوهات.
الخطة االسرائيلية تقضي بالتوطين الفلسطيني اوال ،لنسف
حق العودة ،ال بل مواصلة التهجير للفلسطينيين عبر اقتالعهم
من قراهم وارضهم بفرض االستيطان االسرائيلي .تلك الخطة،
تدفع بإتجاه إقرار عربي علني بالتوطين للفلسطينيين ،وتهويد
الق��دس ،وابع��ادالدول��ة الفلس��طينية ال��ى مس��احات تتخ��ذ م��ن
ابوديس عاصمة لها بعيدا من القدس.

ف��ي الوق��ت الذي جدد مستش��ار االمن القومي
االميرك��ي ج��ون بولت��ون تحذي��ره للحكوم��ة
الس��ورية م��ن اس��تخدام االس��لحة الكيمياوي��ة
ف��ي معركته��ا القادمة ف��ي ادلب ،س��ارعت بعض
وس��ائل اإلع�لام اإلقليمي��ة العميل��ة للغ��رب
التحضي��ر لتك��رار نفس الس��يناريو الذي افتعلته
ض��د الحكوم��ة الس��ورية إب��ان معرك��ة جس��ر
الشغور.
وذك��رت بع��ض وس��ائل اإلع�لام المحلي��ة
أم��س ،ان اإلع�لام الغرب��ي واصابع��ه ف��ي الش��رق
األوسط بدأ عملية التحضير لتصوير السيناريو
المرتقب ضد الحكومة السورية.
ان تزام��ن ه��ذه الدع��وة م��ع تنام��ي التهديدات
الت��ي وجهها بولتن ضد س��وريا يأتي بعد اجتماع
القمة الثالثية للدول الضامنة لمحادثات أستانة

ف��ي طه��ران الجمعة الماضية ،اذ حس��مت روس��يا
وتركي��ا وايران موقفها ف��ي مكافحة اإلرهاب في
س��وريا وإقن��اع اإلرهابيي��ن بأمري��ن أحالهم��ا مر.
فإم��ا أن يرضخ��وا للحوار الس��لمي والمصالحات
الوطنية ،وإما يس��تعدوا لمعركة باتت محسومة
المصير كما تؤكد كل الشواهد.
هذا القرار الصارم للدول الضامنة دفع اميركا
وبريطانيا وفرنس��ا ،لتكري��س أقصى جهودها لمنع
بدء معركة ادلب ،او على اقل تقدير تأجيل موعد
انطالقه��ا .وه��ذا ان دل على ش��يء فإنم��ا يدل على
ان ه��ذه المس��اعي له��ا ع��دة مع��ان واه��داف أهمه��ا
خش��ية هذه ال��دول من ه��روب اإلرهابيين من ادلب
وعودته��م ال��ى بلدانه��م االوروبية الت��ي احتضنتهم
ودربته��م ليكون��وا اذرعه��ا عن��د الحاج��ة وحيثم��ا
شاءت.

تح��وي محافظ��ة إدل��ب قائم � ًة واس��ع ًة م��ن التنظيم��ات المس��لحة ،عل��ى
رأس��ها جبه��ة «النص��رة» اإلرهابية ،إضافة إلى الكثي��ر من الفصائل األخرى
معظمه��ا ينتم��ي بش��كل أو بآخ��ر لفك� ٍ�ر متش��دد قريب ج��داً من فك��ر تنظيم
«القاع��دة» ،بمعن��ى أنه��ا ت��دور ف��ي فل��ك «النص��رة» وق��د ال يك��ون ممكن �اً
�ويات لطالما أجرتها الدولة الس��ورية مع الكثير
التعامل معها سياس��ياً بتس� ٍ
من الفصائل المشكلة من المسلحين السوريين في الكثير من المناطق.
قم��ة طه��ران األخي��رة بي��ن ضامن��ي مس��ار أس��تانة أعط��ت تركي��ا مهل��ة
جدي��دة لح��ل جبه��ة «النص��رة» إال أ ّن ه��ذه المهم��ة تب��دو ش��به مس��تحيلة
بحسب معظم المراقبين ،فال بد من العمل العسكري للجيش السوري على
ادل��ب إذ ال يقتص��ر األم��ر على «النص��رة» بوج��ود آالف اإلرهابيين األجانب
الذين ال ينضوون تحت رايتها.
ُ
الخليط الكبير
المش��هدان السياس��ي والميداني في إدلب معقدان جداً،
م��ن الجماع��ات المس��لحة يُص ّع��ب األم��ور سياس��ياً عل��ى الجان��ب الترك��ي
الضامن لها في مس��ار أس��تانة ،فمعظمها يتبع نهجاً س��لفياً ارهابيا يقربها
م��ن نه��ج تنظيم «القاعدة» ،عدا بعض الفصائ��ل الصغيرة التي ال ُتغ ّير من
موازين القوى على األرض شيئاً بالنسبة لداعميها.
ّ
مص��د ٌر س��وري مطل��ع عل��ى الوض��ع ف��ي ادل��ب ق��ال :إن ف��رز الجماع��ات
المس��لحة المتواج��دة ف��ي المحافظ��ة ب��ات ظاه��راً ،وأوله��ا «جبه��ة تحري��ر
َّ
المشكلة حديثاً من أكثر من خمسة عشر فصي ًال ،أكبرها حركة
سوريا»
«أح��رار الش��ام» و«حركة نور الدي��ن الزنكي» و«صقور الش��ام» و«الفرقتان
الس��احليتان األول��ى والثاني��ة» و«جي��ش األح��رار» حي��ث يص��ل تعداده��م
ألكثر من س��تين ألف مس��لح ،ويتبع «تحرير س��وريا» تنظيم «هيئة تحرير
الشام» االسم الجديد لجبهة «النصرة» اإلرهابية .وتضم أكثر من أربعين
ألف إرهابي يسيطرون على نحو سبعين بالمئة من مساحة ادلب ،والفصيل

ما هو مصير الفصائل املسلحة في ادلب؟

الثال��ث ه��و «الجبهة الوطنية لتحرير س��وريا» تتركز مق��اره في ريف حلب
الغربي ومعرة النعمان وأريحا بريف ادلب.
وأض��اف المص��در المطل��ع ذاته أ ّن (كل هذه التنظيمات المس��لحة تتبع
الفك��ر الس��لفي الوهاب��ي وه��و ذاته فك��ر تنظي��م القاعدة اإلرهاب��ي باإلضافة
إل��ى تنظي��م حراس الدين المبايع للقاعدة كما يتواجد الحزب اإلس�لامي

بولتون  ..وبلطجة الكابوي
على شاش��ة اح��دى القنوات العربية تس��أل المذيعة
ضيفها الفلسطيني ،من اعضاء السلطة الفلسطينية،
ع��ن الخي��ارات المتبقي��ة امامه��م لل��رد عل��ى سياس��ات
الرئي��س االمريك��ي دونال��د ترام��ب الرامي��ة لتصفي��ة
القضي��ة الفلس��طينية ،بع��د اغ�لاق مكت��ب منظم��ة
التحري��ر الفلس��طينية ف��ي واش��نطن ،فق��ال بالح��رف
الواحد تفعيل المقاومة على االرض.
لالس��ف ه��ذا الخي��ار ال��ذي اش��ار الي��ه المس��ؤول
الفلسطيني ،لم يكن خيار السلطة الفلسطينية خالل
خمس��ة وعش��رين عام��ا م��ن عم��ر اتف��اق اوس��لو ،ال��ذي
حول الس��لطة الفلسطينية الى ذراع امني «اسرائيلي»
لض��رب اي نش��اط مق��اوم ق��د يس��تهدف الوج��ود
«االس��رائيلي» على ارض فلسطين ،وهذا االمر بالذات
كان من االس��باب الكبرى التي احدثت ش��رخا بين رام
اهلل وغزة ،ومازال هذا الشرخ يتسع يوما بعد يوم.
م��ن الخط��أ االعتق��اد ان القضي��ة الفلس��طينية
كان��ت تحتل اهمية لدى االدارات االمريكية الس��ابقة
الدارة الرئي��س دونال��د ترام��ب ،ف��كل تل��ك االدارت
ومن��ذ اتفاقي��ات اوس��لو كان��ت تعم��ل عل��ى تصفي��ة
القضي��ة الفلس��طينية ،بفارق بس��يط ع��ن ادارة ترامب
وه��و ف��ارق العمل على الزم��ن ،فتل��ك االدارات كانت
تعم��ل بالخف��اء وبب��طء ش��ديد عل��ى تصفي��ة القضي��ة
الفلس��طينية من��ذ ع��ام  1993وحت��ى الي��وم ،ك��ي ال
يُصعق الراي العام العالمي وخاصة الراي العام العربي

أم��ا كيفي��ة تطبيق ه��ذا الس��يناريو فقد وجد
الغ��رب الذريع��ة المناس��بة ل��ه بع��د ظه��ور بع��ض
الخالفات بين روسيا وتركيا حول معركة ادلب
خ�لال قم��ة طه��ران االخي��رة .فق��د ح��اول الغ��رب
مغازل��ة أنق��رة ملوح��ا لها بورق��ة الترحي��ب إذا ما
ق��ررت العودة لبي��ت الطاعة «الناتو» ،وأن ال تبقى
ف��ي الط��رف المن��اوئ للغ��رب .وم��ن ناحي��ة اخرى
يب��دو ان الغ��رب ب��دأ ه��ذا الس��يناريو س��عيا من��ه
لش��راء الوق��ت ،ليتمك��ن االرهابيي��ن من إس��تعادة
قواه��م ويحصل��وا عل��ى المع��دات الالزم��ة م��ن
الدول الداعمة لهم ،عسى ولعله ان يحصلوا على
كل أو ج��زء مم��ا لم يتمكنوا م��ن تحقيقه خالل
فرضه��م الح��رب المدم��رة على س��وريا على مدى
األعوام السبعة الماضية.
كل ه��ذه التهوي�لات ه��ي م��ن أج��ل إنق��اذ 120
أل��ف إرهاب��ي مس��لح يس��يطرون عل��ى  %70م��ن
مساحة ادلب ،فيما يسيطر إرهابيو «هيئة تحرير
الش��ام (جبهة النصرة س��ابقا)» وباقي الجماعات
المس��لحة المدعومة اميركيا ،على  %30الباقية
م��ن مس��احة محافظة ادل��ب ،حيث ت��رى اميركا
ان المحافظ��ة عل��ى ابقائه��م تعتب��ر أخ��ر فرص��ة
للمحافظ��ة على مصالحها – غير الش��رعية -في
سوريا.
وال ينس��ى المراقب��ون ان ترام��ب عندم��ا اعل��ن
ع��ن ق��رب انس��حابه م��ن ش��مال ش��رقي س��وريا،
كي��ف تعال��ت صرخ��ات المش��يخات العربية وفي
مقدمتها الس��عودية واالمارات ،متوس��لة به ابقاء
قوات��ه للمحافظ��ة عل��ى «أم��ن وس�لام المنطقة»
عل��ى ح��د زعمها ،م��ا دفعه للتأكي��د على ضرورة
توفي��ر تكاليف بقاء قواته فيه��ا .بحيث ان الكثير
م��ن المحللي��ن إعتب��روا اع�لان ترام��ب بق��رب
س��حب قوات��ه ،ل��م يكن س��وى محاولة إلس��تحالب
مش��يخات المنطق��ة اكثر م��ن ذي قبل .كما ان

والفلس��طيني ،بينم��ا ادارة ترام��ب بولت��ون البلطجي��ة،
فه��ي التعير اي اهمي��ة للرأي العالمي وخاصة العربي،
بع��د ان ادخلته االموال واالعالم والسياس��ة الس��عودية
ف��ي حال��ة ال��دوار ،فه��ي تس��ابق الزم��ن لتصفي��ة ه��ذه
القضي��ة وباس��اليب ال يمك��ن وصفه��ا اال باس��اليب
عصابات المافيا.
المتتبع لتصريحات مستشار ترامب لالمن القومي
ج��ون بولت��ون ،وه��ي تصريحات ادلى به��ا امس ،في اول
تصريح شامل له بعد انتخابه لمنصبه ،يخرج بنتيجة
مفاده��ا ان ه��ذه ادارة ترامب ال تفهم اال لغة المقاومة،
واي خي��ار اخ��ر غير المقاومة ،هو استس�لام ومس��اهمة
في تصفية القضية الفلسطينية والى االبد.
ق��ال بولت��ون ف��ي كلم��ة أم��ام الجمعي��ة االتحادي��ة
وه��ي جماع��ة يميني��ة متطرف��ة ف��ي واش��نطن ،ان بالده
ستس��تخدم أي وس��يلة ضروري��ة لحماي��ة جنوده��ا
وعمالئه��ا الذي��ن نف��ذوا جرائ��م ض��د االنس��انية ف��ي
افغانس��تان والع��راق وباق��ي ال��دول االخ��رى ،وكذلك
لحماي��ة «اس��رائيل» م��ن اي محاكمة ام��ام المحكمة
الجنائي��ة الدولي��ة ،مه��ددا ان امري��كا س��تدرس من��ع
القض��اة ومدعي العم��وم من دخول الوالي��ات المتحدة
وف��رض عقوب��ات عل��ى أي أم��وال لديه��م ف��ي النظ��ام
المال��ي األمريك��ي ومالحقته��م أم��ام نظ��ام المحاكم
األمريك��ي ،كم��ا ان ب�لاده ل��ن تتع��اون م��ع المحكم��ة
الجنائية الدولية ولن تقدم أي مساعدة إلى المحكمة

مض��ي الوقت أثب��ت ،إن لم يخط��ئ المحللون في
مقولتهم الس��ابقة بش��أن «غباء ترامب سياس��يا»
فق��د أثب��ت األخير انه لم ولن ينوي س��حب قواته
م��ن المنطق��ة ،وإن ترس��يخ قواعده ف��ي الرميالن
وعي��ن عيس��ى والش��دادي و ...خي��ر دلي��ل عل��ى
ذلك.
عل��ى صعي��د آخ��ر بلغ��ت تكالي��ف ه��روب
زعم��اء وأنص��ار جماع��ة النص��رة اإلرهابي��ة م��ن
ادل��ب 10.000 ،دوالر ،فيم��ا بلغ��ت تكالي��ف ه��روب
المس��لحين اآلخري��ن ال��ى  5.000دوالر .م��ا يعني
ان اللجوء إلعادة اس��طوانة إتهام الدولة السورية
باس��تخدام األس��لحة الكيمياوي��ة ف��ي معرك��ة
ادل��ب القادم��ة ب��ات م��ن اس��هل االم��ور ،ول��م يك��ن
مس��تبعدا إعادة اس��تخدام ما يس��مى بـ «اصحاب
القبع��ات البي��ض» لتمري��ر مث��ل ه��ذه الش��ائعات
ف��ي المنطق��ة .فه��ذه الجماع��ة الت��ي ه��رب منه��ا
حوال��ي  800ش��خص للكي��ان االس��رائيلي قب��ل
حوال��ي ش��هرين ،ل��م يت��م تحدي��د ع��دد م��ا تبق��ى
منه��م ف��ي جس��ر الش��غور ف��ي الوق��ت الراه��ن،
وس��يتم اس��تخدامهم لب��ث الش��كوك والرعب بين
المواطني��ن ،لرف��ع مس��توى التذم��ر م��ن الدول��ة
السورية والرئيس االسد بالذات.
وخالص��ة الق��ول ،ي��رى المراقب��ون ان س��يناريو
اس��تخدام الدولة الس��ورية لالس��لحة الكيمياوية
ف��ي معرك��ة ادلب القادمة ،ب��ات مفضوحا أكثر
م��ن أي وق��ت آخ��ر ،فيم��ا اصبح التنس��يق والعمل
بين روس��يا وايران بش��أن القضية السورية ناجحا
حت��ى اآلن ،وان قب��ول ه��ذا االم��ر الواق��ع من قبل
األطراف المعنية بأمن وس�لام س��وريا والمنطقة
ب��ات يحت��اج لبع��ض الوقت فق��ط ،وإن ما تؤكده
جمي��ع االطراف المعنية بأمن المنطقة برمتها،
هو ان ال مكان لإلرهابيين في ادلب بعد اليوم.
أبورضا صالح

التركس��تاني ف��ي مناط��ق جس��ر الش��غور ومحيطه��ا ،وتتش��كل غالبيته من
اإليغور الصينيين ويبلغ تعداده نحو خمس��ة آالف إرهابي جاءوا إلى س��وريا
من��ذ ع��دة س��نوات برفق��ة عوائله��م ،باإلضاف��ة إل��ى فصائ��ل م��ن اإلرهابيي��ن
القوق��از والشيش��انيين تت��وزع مناط��ق انتش��ارهم بين ريفي ادل��ب والالذقية،
أهمها فصيل أجناد الش��ام بقيادة مس��لم الشيش��اني الذي يقاتل إلى جانب
القاع��دة من��ذ أي��ام أفغانس��تان ،فض�ل ًا ع��ن بع��ض الفصائ��ل المتناث��رة مثل
جيش العزة المتمركز في ريف حماه الشمالي والذي رفض االنضمام إلى
الهيئة الوطنية لتحرير سوريا وأبقى على تحالفه مع جبهة «النصرة».
ال��دول األوروبية تتخوف من تس��لل كل ه��ؤالء اإلرهابيين األجانب إليها،
وتخوفه��ا ه��ذا ه��و أه��م أس��باب الضجي��ج اإلعالم��ي الراف��ض لب��دء الجي��ش
السوري لمعركة ادلب ،إال أ ّن بقاء الحالة الستاتيكية في ادلب أم ٌر مرفوض
بش��كل قاطع من دمش��ق وحلفائها في محور مكافحة اإلرهاب كما أن انتشار
الجماع��ات اإلرهابي��ة عل��ى معظ��م جغرافي��ا ادل��ب يعق��د األم��ور التصالحية
أكثر وبالتالي ال بد من بدء العمل العس��كري بحس��ب المصدر الس��وري ذاته
ال��ذي أك��د لـ��نا أ ّن «المخ��اوف األوروبي��ة تتوق��ف عل��ى الدور الترك��ي فربما
تق��وم تركي��ا بمس��اعدة اإلرهابيي��ن األجانب عل��ى التوجه نح��و أوروبا كنوع
م��ن ال��رد عل��ى الموقف األوروبي» .وأش��ار إلى أ ّن «مصي��ر اإلرهابيين األجانب
وجبهة النصرة في ادلب قد يكون مشابهاً جداً لمصير إرهابيي «داعش» ،فمن
ينجو منهم من نيران الجيش سيلجأ إلى المرتفعات الجبلية وغالباً سيتجه
ه��ؤالء عب��ر عملي��ات تهري��ب نح��و تركي��ا لالنتقال إل��ى دول أخ��رى وبالتالي
تش��رذمهم» ،مح��ذراً م��ن أن تعمل قيادة جبهة «النص��رة» على تفعيل الخاليا
النائم��ة له��ا ف��ي بع��ض المناطق الس��ورية أو األوروبية للقي��ام بعمليات أمنية
وتفجيرات إرهابية كما فعل تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
علي حسن

الجنائي��ة الدولي��ة ،لن تنضم إل��ى المحكمة الجنائية
الدولي��ة ،وان امري��كا س��تترك المحكم��ة الجنائي��ة
الدولية تموت من تلقاء نفسها!.
طليع��ة تهدي��دات بالت��ون وج��دت طريقه��ا ال��ى
التنفي��ذ ،كان أم��ر اغ�لاق مكت��ب منظم��ة التحري��ر
الفلس��طينية ف��ي واش��نطن ،وكان المكت��ب من اكبر
مكتس��بات اتفاقي��ة اوس��لو ،وذل��ك م��ن اج��ل اغ�لاق
الطريق امام الفلس��طينيين من تقديم اي ش��كوى امام
المحكمة الجنائية الدولية ضد «اسرائيل».
الصفع��ة التي وجهه��ا الثنائي ترامب بولتون بقيادة
كبيرهم��ا نتنياه��و ،ال��ى اتفاقي��ة اوس��لو والس��لطة
الفلس��طينية ،ل��م تك��ن االولى ول��ن تك��ون االخيرة ،من
اج��ل الضغط على الس��لطة لالنخراط في عملية قتل
وقبر القضية الفلسطينية والى االبد ،في اطار ما بات
يع��رف بصفق��ة الق��رن ،الت��ي روج لها قب��ل االمريكيين
و«االس��رائيليين» ،بع��ض الع��رب وف��ي مقدمته��م
السعودية واالمارات والبحرين.
قلن��ا ان اغ�لاق مكت��ب الس��لطة الفلس��طينية ف��ي
واش��نطن ،لم يك��ن االجراء االول لدفع الفلس��طينيين
الى التنازل عن ارضهم وقضيتهم ،بل عملية التصفية،
ونقصد هنا التصفية الس��ريعة ،بدأت مع نقل الس��فارة
االمريكي��ة ال��ى الق��دس ،وح��ذف الق��دس م��ن ج��دول
اعم��ال المفاوض��ات بي��ن الس��لطة الفلس��طينية
و«اس��رائيل» ،وم��رت ايض��ا بق��رار وق��ف تموي��ل
وكال��ة األم��م المتح��دة إلغاث��ة وتش��غيل الالجئي��ن
الفلس��طينيين (األون��روا) ،لحذف حق العودة لماليين
الفلس��طينيين ال��ذي ش��ردوا م��ن بالده��م اب��ان غ��زو
العصاب��ات الصهيونية لفلس��طين ،ولي��س انتهاء بقرار

خف��ض تموي��ل المستش��فيات ف��ي الق��دس الش��رقية،
ومحاربة المرضى بدوائهم وعالجهم ،من اجل كس��ر
ارادة الش��عب الفلس��طيني وارغامه على قبول امالءات
العنصريي��ن والمتطرفي��ن في واش��نطن امث��ال ترامب
وبولتون وكوشنير وبومبيا .
نع��ود م��ن حي��ث بدأن��ا ،ماقال��ه ضيف تل��ك القناة
العربية عن الخيار المتبقي،وهو المقاومة ،لمواجهة
لي��س االنحي��از االمريك��ي الكام��ل ل �ـ «اس��رائيل» ،ب��ل
ولي��س التبني االمريكي الكامل لمواقف «اس��رائيل»،
ب��ل لمواجه��ة الحكوم��ة الصهيوني��ة الت��ي هيمن��ت
عل��ى البي��ت االبي��ض ،والمنف��ذة الوام��ر نتنياه��و
بحذافيره��ا ،ل��م يك��ن خيارا غائبا عن اذه��ان الغالبية
العظم��ى للش��عب الفلس��طيني من��ذ مصي��دة اوس��لو،
فه��ذا الخي��ار ،وف��ي حال تبني��ه من قبل الس��لطة منذ
البداي��ة ،م��ا كان سيس��مح ب��أن تتم��ادى «اس��رائيل»
عل��ى م��دى رب��ع ق��رن ،م��ن ابت�لاع اغل��ب االراض��ي
الفلس��طينية ف��ي الضف��ة الغربي��ة والق��دس وباق��ي
االراض��ي الفلس��طينية ،وم��ن تهوي��د القدس،وم��ن
تحويل اعضاء الس��لطة الفلسطينية لموظفين لدى
دويل��ة االحتالل،وص��وال ال��ى محاول��ة تصفيتها بقوة
الم��ال وال��دواء والحصار ،االمر ال��ذي يؤكد صوابية
موق��ف حركة المقاومة االس�لامية حماس وحركة
الجهاد وباقي الفصائل الفلس��طينية المؤمنة بخيار
المقاوم��ة ،وصوابية محور المقاومة بش��كل عام ،وهو
موق��ف يؤم��ن امن��ا راس��خا ب��ان القوة ه��ي وحدها من
تس��ترد الحق��وق المغتصبة،وم��ا عداه��ا لي��س س��وى
سراب في سراب.
نبيل لطيف

ه��ذا الج��زء م��ن الخط��ة يمن��ع تنفي��ذه الفلس��طينيون ،رغ��م
معاقبته��م أميركي��ا ،بوق��ف تموي ��ل االون��روا ،واقف��ال مكات��ب
منظمة التحرير في واشنطن ،وتطويقهم بالحصار الطويل ،دون
معين عربي.
لك��ن ه��ل تنته��ي الخطة االس��رائيلية هن��ا؟ بالطب��ع ،هي خطة
متكامل��ة ،تحاك��ي االس��تعداد لح��رب م��ع لبن��ان ،ف��ي ح��ال ع��دم
الرض��وخ اللبنان��ي للش��روط االس��رائيلية .لك��ن موازي��ن القوى ال
تس��مح لالس��رائيليين بالتف��وق على الق��وة اللبناني��ة .ذاك الواقع
تعرف��ه ت��ل ابي��ب جي��دا ،من��ذ م��ا بع��دح��رب تم��و ز من��ذ  12عام��ا.
لك��ن تل ابيب تمس��ك ب��أوراق التضيي��ق على لبن��ان ،عبر عواصم
دول ّي��ة .ه��ي تضغ��ط لمنع التنقيب ع��ن الغاز في البح��ر اللبناني،
وخصوص��ا في المس��احات المحاذي��ة لمناطق س��يطرتها .تحاول
التهويل سرا وعلنا ضد شركات النفط .وفي الوقت الذي أنجزت
فيه اتفاقا مع اليونانيين للتنقيب عن الغاز ،كانت شركة توتال
الفرنسية تنسحب من الحقل الجنوبي في ايران ،الذي يقع قبالة
قطر .واذا كان االنسحاب من ايران يأتي تنفيذا لقرار العقوبات
علىطهران ،وانصياع الفرنسيين لمطالب واشنطن ،فلماذا جرى
تأجيل التنقيب من قبل توتال نفسها في بلوك  ٩اللبناني الى عام
2020؟ هذا البلوك تحديدا يكتس��ب اهمية ،لوجود مخزون غازي
ضخ��م في��ه ،ولموقع��ه الح��دودي الجنوب��ي ،بعدما ج��رى الضغط
الدولي على لبنان لتأجيل االس��تثمار فيه ،خدمة الس��رائيل .لكن
ي يومه��ا اص ّر عل��ى البدء بأحد
رئي��س المجل��س النياب��ينبي��ه بر 
البلوكات الجنوبية المكونة من  ،8و ،9و.10
االنس��حاب التوتال��ي الفرنس��ي م��ن ايران ،واالرج��اء في لبنان،
يط��رح عالم��ات اس��تفهام ،خصوص��ا ان الفرنس��يين يس��ابقون
غيره��م ف��ي االس��تثمار بحق��ولالنف��ط والغ��از ف��ي مص��ر وليبيا،
وق��د بات ظاهرا الصراع الفرنس��ي-االيطالي حول عمليات الفوز
باالستثمار في ليبيا مثال.
ه��ل يعن��ي ذل��ك ان ت��ل ابي��ب نجح��ت ف��ي تأخي��ر التنقي��ب
اللبنان��ي؟ الواض��ح ان ثم��ة خط��ة اس��رائيلية متكامل��ة ،اله��دف
منه��ا اجب��ار لبن��ان عل��ى االنصي��اع ،وف��رض الش��روط عل��ى كل
ارج��اء المنطق��ة .ام��ا م��دى نجاحه��ا م��ن عدم��ه ،فمره��ون بم��ا
تحمل��ه المس��تجدات االقليمي��ة م��ن س��وريا الى الع��راق ،وأوضاع
ايران في كباشها مع دول خليجية .لكن العين ترصد واشنطن،
اذا كان��ت س��تحمل جدي��دا ح��ول رئاس��ة دونال��د ترام��ب .كله��ا
مؤش��رات واضح��ة ،في زم��ن صع��ب ،اقتصاديا ومالي��ا ،وخصوصا
في الشرق االوسط!.
عباس ضاهر

