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من الصحافة

افتتاحية اليوم
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استقالة نيكي هايلي َزعي َمة ِدبلوماس ّية ِ
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عصر االنحطاط
قب��ل أربعي��ن عام��ا ..كان عل��ى الصفح��ة األخيرة
أس��ماء زواي��ا ألعم��دة كت��اب ثابت��ة كله��ا تتح��دث
ع��ن العص��ر ف��ي ذاك الزم��ن ..وتصم��ه باالنحط��اط
فهن��اك زاوي��ة ف��ي صحيف��ة كب��رى اس��مها (عص��ر
االنحط��اط) وأخ��رى زم��ن أس��ود وثالث��ة منح��ط..
ومحط��وط ..ومحيط��ط ..وال للنم��و ..وكلها
تطاب��ق الزم��ن الحالي ..وكن��ا نعيش زمن
توقي��ع اتفاقي��ة الس�لام اإلس��رائيلية
المصري��ة ف��ي كامب ديفي��د عام 1978
وحص��ار إس��رائيل لبي��روت ع��ام ..1982
ورحي��ل المقاوم��ة الفلس��طينية ع��ن أرض
الث��ورة ف��ي الجن��وب ومج��زرة صب��را وش��اتيال..
ض��د الفلس��طينيين الع��زل ..وعص��ر االنحط��اط
مستمر ..وقد أولته صحيفة نيويورك تايمز اهتماما
كبي��را فأص��درت ع��دداً خاص �اً ع��ن انحط��اط العرب
منذ عدوان أميركا وبريطانيا على العراق واحتالله
ف��ي ع��ام  .2003وم��ا س��ببه ه��ذا م��ن تدمي��ر القتص��اد
العالم العربي وتنميته وخسائره البشرية والمالية..
نعم إنه عصر انحطاط ونحن أمم متفرقة وشعوب
متناح��رة ..وضع مرصدك أينما ش��ئت من موريتانيا
إلى ليبيا إلى مصر إلى الس��ودان إلى س��وريا ..سترى
م��ا أصابن��ا من انحط��اط ..فأي انحط��اط أكبر من

أن «يقت��ل» صحف��ي عل��ى رأي ..أي انحطاط وش��عب
ف��ي غزة يحاصر ويصرح مس��ؤول فاس��د في الس��لطة
أي دعم لغزة هو خط أحمر ..ال يجوز تعديه..
أي انحط��اط ..أص��اب هذه األمة التي س��اعدت في
تدمي��ر الع��راق وس��وريا واليمن وليبي��ا..أي انحطاط
وهناك من يرفض اإلس�لام مش��روعا يواجه المشروع
الصهيوني.
والس��ؤال :هل م��ن حل؟..الجواب..نع��م نرى في
آخ��ر النف��ق طف�لا يوق��د ش��معة ليرت��ل القرآن
ويتعل��م ف��ن مقاوم��ة االنحط��اط ليعي��د
لوج��ه بغ��داد والقاه��رة وبقي��ة العواصم
بهاءها..
كالم مباح
أقف عند المحنى مع أطفال
ينتظرون الفجر
ألعب الكرة وبيدي منقوشة زعتر
أنجبونا ..فرحوا بنا
غنوا في أسبوعنا
نثروا القمح والملح
أقاموا حفالت الطهور
وألقوا بنا أمام الجالد!!
سمير البرغوثي

عين على الصحافة االجنبية

جريمة محيرة بآثار بعيدة املدى
االستبدادية من أولئك الذين سمحت
له��م عالقاتهم رفيعة المس��توى بدرجة
معين��ة م��ن حري��ة التعبي��ر .أو اس � ُت ِغل
وضعه غير رس��مي ،وش��هرته في الخارج
لتمرير وجهة نظر بعض الجماعات في
األوساط الحاكمة.
عندم��ا ب��دأ محم��د ب��ن س��لمان
الطم��وح صع��وده ،ل��م يتغي��ر ش��يء
ف��ي وض��ع خاش��قجي ،ف��ي
البداية .ف��ي نوفمبر ،2017
ت��م اعتق��ال  15وزي��راً
س��عودياً بته��م الفس��اد.
وم��ن بي��ن المعتقلي��ن
أصدق��اء الصحف��ي ،وخاصة
األمي��ر الولي��د .وم��ن ه��ذه
اللحظ��ة ،راح خاش��قجي ينتق��د دور بن
سلمان .نال األمير منه الكثير ،وخاصة
في السياسة الخارجية.
وم��ع ذلك ،فإن ص��ورة المنتقد غير
المه��ادن أفس��دتها إل��ى ح��د م��ا حقيقة
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طلب��ت الس��لطات التركي��ة م��ن
المملك��ة العربي��ة الس��عودية الس��ماح
بإج��راء تفتي��ش ف��ي القنصلي��ة العامة
له��ذا البل��د ف��ي اس��طنبول .وراء طل��ب
ه��ذا االس��تثناء أح��داث غي��ر عادي��ة.
فلقد اختفى صحافي سعودي
ش��هير انتق��د الزعي��م
الفعلي للمملكة األمير
محم��د ب��ن س��لمان ف��ي
اس��طنبول .كتبت وسائل
اإلع�لام التركي��ة علن �اً أن��ه
ُقتل في مبنى القنصلية العامة.
خالل حيات��ه الصحافية الطويلة،
عم��ل خاش��قجي (جم��ال) ف��ي أفض��ل
وس��ائل اإلعالم في المملكة .في الوقت
نفس��ه ،ل��م يك��ن م��ن الممك��ن وصف��ه
بأن��ه ممث��ل الس��لطة ف��ي الصحاف��ة
الس��عودية ،وال بكون��ه معارض��ا .كان
خاش��قجي واح��دا م��ن تل��ك النخب��ة
المعروف��ة ف��ي العدي��د م��ن األنظم��ة
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أن خاش��قجي ،رغم رحيل��ه من المملكة
العربية الس��عودية ،بقي يرأس صحيفة
«الوط��ن» الليبرالي��ة ،وفق��ا للمعايي��ر
الس��عودية ،وبق��ي ضم��ن قي��ادة قن��اة
العربي��ة التابع��ة لس��لطات المملك��ة.
ذل��ك كله ،يش��ير إل��ى أن العالقة بين
خاش��قجي واألمير أكثر تعقيدا بكثير
مما تبدو عليه من الخارج.
ربما كان الصحفي صو ًتا للمعارضة
ف��ي العائل��ة المالك��ة .م��ن المع��روف أن
راع��ي خاش��قجي كان األمي��ر محم��د
ب��ن ناي��ف .إذا تأك��د أن خاش��قجي
ُقت��ل ،فإن��ه س��يوجه ضربة قوي��ة لصورة
األمير-اإلصالح��ي ،المصنوعة بعناية.
س��تكون الوالي��ات المتح��دة ،وخاص��ة
الرئيس دونالد ترامب ،في موقف حرج.
عش��ية انتخاب��ات التجدي��د النصف��ي
للكونغ��رس ف��ي نوفمب��ر ،س��يكون علي��ه
تبرئة نفسه من بن سلمان.
غينادي بيتروف

كيف يفكر العدو؟

االحتالل :لم نحقق تقدم ًا في الوصول إلى منفذ عملية بركان
معار

يف

أن الجي��ش اإلس��رائيلي وجه��از «الش��اباك»
وكاف��ة الق��وات المختلف��ة ل��م تحق��ق أي
تق��دم حت��ى اآلن ف��ي عملي��ة البح��ث ع��ن
منفذ عملية بركان.
وبحس��ب الصحيف��ة ،ف��إن الجي��ش واص��ل من
عملي��ات المالحق��ة ونف��ذ عملي��ات اعتق��ال كبيرة

م��ن أج��ل محاول��ة الوص��ول ألي معلوم��ات يمك��ن أن
تساعد استخباريا في البحث عن المنفذ.
ووفق��ا لوس��ائل إع�لام عبري��ة مختلف��ة ،فإن
هن��اك العدي��د م��ن اإلج��راءات والخط��وات
التي تتخذها األجهزة األمنية المختلفة
في محاولة للوصول للمنفذ.
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سورية وحلف املقاومة تحت املظلة النووية الروسية!...
يب��دو أن الق��در ق��د حك��م عل��ى قي��ادات «إس��رائيل»
األمنية والعسكرية أن تخرج من أزمة لتدخل في أخرى
أكثر عمقاً وأبعد تأثيراً من نوبات الكذب والهستيريا
الت��ي نضح��ت به��ا أحادي��ث نت��ن ياه��و خ�لال الفت��رة
القريبة الماضية.
نق��ول ذل��ك ألن األزمة ،ال بل النف��ق المظلم ،الذي
دخلت��ه القي��ادات اإلس��رائيلية ،إث��ر إع�لان وزي��ر الدفاع
الروس��ي ،الجنرال س��يرجيو ش��ويغو ،عن تسليم سورية
تس��عة وأربعين وحدة ،من الوح��دات المكونة لمنظومة
«إس  »300للدف��اع الج��وي ،ال تبدو أزم��ة عابرة بإمكان
غادي ايزينكوت وضباط أركانه حلها او حتى التعامل
معها بشكل مهني مقبول في الحدود الدنيا.
كم��ا أن إب�لاغ الرئي��س بوتي��ن ش��خصياً باألم��ر،
وتأكي��د وزي��ر الدفاع بأن نش��ر وتركيب وتش��غيل هذه
األنظم��ة س � ُينجز ف��ي ح��د أقص��اه ي��وم العش��رين م��ن
الش��هر الحالي ،قد زاد األمر تعقيداً ،ال بل جعله يصل
الى حد الكارثة التي لحقت بـ«إسرائيل» ،حيث إن هذا
اإلعالن قد وضع حداً لكل هلوس��ات بنيامين نتن ياهو
وأحالمه بأن يتم ّكن من التأثير على الموقف الروسي،
بش��أن تس��ليم ه��ذه المنظوم��ات الصاروخي��ة للجي��ش
العربي السوري ،التجاه تأخير او إلغاء األمر.
إذن لق��د قض��ي األم��ر وأنج��زت المهم��ة واكتم��ل
الط��وق…! أم��ا وق��د قض��ي األم��ر فلع��ل م��ن المفي��د
اإلض��اءة عل��ى األس��باب الت��ي تق��ف وراء موج��ة الرعب
ه��ذه ،الت��ي تعتري القادة اإلس��رائيليين ،لعلهم ينزلون
ع��ن ش��جرة عنصريته��م وعنجهيته��م واس��تعالئهم
وجن��ون العظم��ة الذي يش��عرون به ،ويب��دأون بالتعامل
م��ع الواق��ع الجدي��د النات��ج ع��ن انتص��ار ق��وات مح��ور
المقاومة في كامل مس��رح العمليات ،الممت ّد من باب
المن��دب وص��و ًال إل��ى قطاع غزة المس��تم ّر في مس��يرات
الع��ودة الت��ي وصلت بالوناته��ا الحارقة الى مس��توطنة
موديعي��ن ،غ��رب رام اهلل ،والت��ي تبع��د ع��ن ح��دود قطاع
غ��زة س��بعين كيلومت��راً ال��ى س��ورية الت��ي تس��تكمل
مارات��ون تحري��ر جمي��ع األراض��ي الس��ورية وتقترب من
تحقي��ق هدفه��ا بت��ؤدة وثبات وع��زم ال يلين ال��ى لبنان،
ال��ذي تص �دّى ب��كل الوس��ائل لم��ا ر ّوج��ه نت��ن ياه��و من
أكاذي��ب ف��ي األم��م المتح��دة ،والع��راق ال��ذي نج��ح
ف��ي اس��تكمال مس��يرة ترتيب البي��ت الداخل��ي العراقي
وانتخاب��ه رئيس �اً لجمهوري��ة الع��راق وقيام��ه بتكلي��ف
ش��خصية توافقية عراقية بتش��كيل الحكوم��ة العراقية
الجديدة ،وما يعنيه ذلك من فشل للواليات المتحدة
وأذنابها الصهاينة واألعراب.
وإي��ران ،الت��ي حصل��ت عل��ى ق��رار أممي يدي��ن إعادة
الوالي��ات المتح��دة ف��رض عقوب��ات عليه��ا ،وذلك بعد
يومي��ن فقط من رس��ائلها الصاروخية الهامة الى كل
من يعنيه األمر في المنطقة والعالم.
ونظ��راً ،لكل ه��ذه العوامل المش��ار اليها أعاله وعلى
أهميته��ا ،فإنن��ا نؤكد وج��ود مجموعة عوام��ل أخرى،
غاي��ة ف��ي األهمي��ة ،تق� ّ
�ض مضاج��ع ق��ادة «إس��رائيل»
السياس��ية والعس��كرية واألمني��ة .وأه��م ه��ذه العوام��ل
ه��ي التالية :أو ًال :إن قرار الرئيس بوتين بتس��ليم نظام
الموحد ،من ط��راز «أس  »300المطور،
الدف��اع الج��وي
ّ
للجيش العربي الس��وري قد اتخذ فور إسقاط الطائرة

العس��كرية الروس��ية م��ن ط��راز اليوش��ن  20مس��اء ي��وم
 .2018/9/17ولعل قادة «إسرائيل» العسكريين ،وبسبب
ضحالتهم ومحدودية تفكيرهم العس��كري ،لم يفهموا
الموح��د من طراز /
أبع��اد عب��ارة :نظ��ام الدفاع الجوي
ّ
إس ،Air Defense Systems 300 Unified S – S /300
الت��ي ذكره��ا وزير الدفاع الروس��ي في مع��رض إعالنه
عن تسليم هذا النظام للجيش العربي السوري.
ثاني �اً :لذل��ك نقول لهم :إن ه��ذه العبارة تعني دمج
نظ��ام الدف��اع الج��وي الس��وري لي��س فق��ط م��ع نظ��ام
الدف��اع الج��وي الروس��ي ،الذي يحمي موس��كو وغيرها
من مدن روس��يا العظمى ،وإنما يعني ما هو أبعد وأهم
وأخطر من ذلك بكثير:
إن ه��ذه العب��ارة تعن��ي دم��ج أنظم��ة الدف��اع الج��وي
للجي��ش العرب��ي الس��وري ،وتالياً األنظمة التي تش��كل
غط��اء جوي �اً لقوات حلف المقاومة في س��ورية ولبنان،
تعن��ي دمجه��ا ف��ي نظ��ام قي��ادة الصواري��خ النووي��ة
االس��تراتيجية العاب��رة للق��ارات .وه��ي القي��ادة الت��ي
تس� ّ�مى باالنجليزي��ة Command 3 C :او قي��ادة الي��د
الميت��ة .Dead Hand :وه��ي القيادة الس��رية للصواريخ
النووي��ة االس��تراتيجية العاب��رة للق��ارات والمكلف��ة
بتنفيذ الضربة النووية الثانية أو ضربة الرد،
آلي �اً أو إلكتروني �اً ودون وج��ود أو تدخ��ل
أي عنص��ر بش��ري ،عل��ى أي ضرب��ة
نووي��ة معادي��ة ينج��م عنه��ا تدمي��ر
مراكز قيادة القوات النووية الروس��ية
المأهولة ،أي التي يديرها ويش � ّغلها بش��ر.
وه��ذه القي��ادة يوازيه��ا ف��ي الوالي��ات المتحدة
نظ��ام يس� ّ�مى  8 – AN / DRCوه��ي مختص��ر
كلم��اتEmergency Rocket Communications :
systems ERCS

ثالثاً :إن قرار الدمج هذا ،يعني رفع روسيا لمستوى
تصدّيه��ا للوالي��ات المتحدة وسياس��اتها العدوانية في
س��ورية ال��ى ح��د غي��ر مس��بوق ،وبالتال��ي فه��و بمثاب��ة
تعبي��ر ع��ن قل��ب لموازي��ن الق��وى االس��تراتيجية بي��ن
الدولتين األقوى في سورية.
وذل��ك ألن دم��ج أنظم��ة الدف��اع الج��وي الس��ورية
باألنظمة الروسية ،كما هو موضح أعاله ،يعني وضع
الم��دن الس��ورية او المحافظ��ات الس��ورية ف��ي مس��توى
الم��دن والمحافظ��ات الروس��ية نفس��ه ،الت��ي يحميه��ا
نظ��ام الدف��اع الج��وي والدف��اع الصاروخ��ي الروس��ي
المخص��ص للتص��دي للهجم��ات النووي��ة العاب��رة
للقارات.
وه��ذا يعن��ي أن الدول��ة الس��ورية وجمي��ع الق��وات
الحليف��ة الموج��ودة عل��ى أراضيها ق��د أصبحت تتمتع
بمظل��ة نووي��ة روس��ية ولي��س فق��ط بنظ��ام دف��اع جوي
متط �وّر ج��داً م��ن ط��راز  /اس  ،/300األم��ر ال��ذي يثي��ر
رعب القيادة العسكرية والسياسية اإلسرائيلية ويفسر
تزايد الضغط الدبلوماس��ي الروس��ي الذي ّ
يركز على
ض��رورة رحي��ل كافة الق��وات األجنبي��ة الموجودة على
األرض الس��ورية م��ن دون موافق��ة الحكوم��ة الس��ورية
الشرعية.
رابع �اً :وبن��اء على كل ما تقدم م��ن إيضاحات فإننا
ننص��ح جميع المس��ؤولين اإلس��رائيليين ،من مدنيين

في منافع مدح ابن سلمان ومخاطر هجائه
نعل��م أن م��دح س��يوف الدول��ة وكوافيره��ا لي��س
حك��راً على الك ّتاب والش��عراء الع��رب ،وأن قدرة المال
عل��ى ش��راء الضمائ��ر واس��تئجار األق�لام ال تق��ف
الش � َيم
عن��د الح��دود القومي��ة ،ب��ل ال تص ّده��ا س��وى ِ
واألخ�لاق النبيل��ة عن��د صن��ف م��ن األف��راد إل��ى أي��ة
قومي��ة انتم��وا .وم��ع ذل��ك فق��د ُده��ش الكثي��رون
م��ن الع��رب عندم��ا ق��رأوا قب��ل أق��ل م��ن س��نة بقلي��ل
تقريظ �اً بولي العهد الس��عودي صدر ليس في إحدى
الصح��ف العربية التي تعتم��د على صدقة المملكة،
ب��ل ف��ي إحدى أش��هر الصحف األمريكي��ة ،إن لم تكن
أش��هرها عل��ى اإلط�لاق ،ف��ي بل��د يفتخ��ر باس��تقالل
صحافت��ه وبدوره��ا ف��ي الرقابة النقدي��ة على الحكم
إلى حد تصنيفها سلط ًة رابعة بعد السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ولإلنصاف ينبغي القول إن الدالئل
تشير إلى أن مسؤولية التقريظ وقعت
عل��ى صاحب��ه ال غي��ر ،وه��و الصحاف��ي
تنصل��ت
الش��هير توم��اس فريدم��ان .فق��د ّ
من��ه بص��ورة غي��ر مباش��رة صحيف��ة «نيويورك
تايمز» ،وهي المعنية هنا ،وذلك بنش��رها مقاالت
نقدي��ة إزاء المملك��ة وحاكمه��ا الش��اب المس��تب ّد
بع��د نش��ر التقريظ عل��ى الفور ،وكأنه��ا أرادت إبعاد
الش��بهات عنه��ا .أم��ا ع��ن فريدمان نفس��ه فحدّث وال
ح��رج بع��د أن أط� ّ�ل علين��ا بتل��ك المقال��ة الطويل��ة
المعنون��ة «الربي��ع العرب��ي ف��ي العربي��ة الس��عودية،
وأخي��راً» بتاريخ  23تش��رين الثاني/نوفمبر من العام
الماضي.
والح��ال أن فريدم��ان ف��ي تق ّلبات��ه حي��ال محم��د
ب��ن س��لمان إ ّنم��ا ّ
يذكرن��ا بش��عراء العصر الع ّباس��ي
وانتقاله��م م��ن التقري��ظ إل��ى الهج��اء ،مع ف��ارق هو
أن لي��س ف��ي تاريخن��ا م��ن الك ّت��اب م��ن تق ّل��ب بمث��ل
تق ّلب��ات فريدم��ان إزاء اب��ن س��لمان .والس � ّر في ذلك
ليس شهامة ك ّتابنا ،بل صعوبة ترميم الجسور بعد
قطعه��ا عندن��ا إذ أن حق��د الح��كام الع��رب عل��ى م��ن
يهجونهم من الك ّتاب العرب ال تسامح فيه ،بل غالباً
ما يؤدّي إلى حرمان الهاجي من حريته ،إن لم يُحرم
م��ن العي��ش كما يس��ود االعتقاد بأنه ح� ّ�ل بمواطن
المملكة السعودية ،الصحافي جمال خاشقجي.
فلنس��تعرض بع��ض تق ّلب��ات فريدم��ان .ف��ي الثاني

م��ن أيلول/س��بتمبر  ،2015كت��ب مق��ا ً
ال بعن��وان
«العربية السعودية ،صديقتنا اإلسالمية المتط ّرفة»
مف��اده أن أكب��ر مر ّوج��ي اإلس�لام المتط � ّرف لي��س
الحك��م اإليراني كما زع��م الذين كانوا يدعون إلى
نقض االتفاق النووي المبرم مع طهران ،بل المملكة
الس��عودية .وبعد ذلك المقال بأقل من ثالثة شهور،
فاجأن��ا فريدم��ان بمق��ال نش��ره تح��ت عنوان «رس��الة
م��ن العربي��ة الس��عودية» ( 23تش��رين الثاني/نوفمبر
 .)2015فيه ّ
بش��رنا فريدمان بأن ش��باب المملكة وجد
أخي��راً م��ن يح �وّل حيو ّيت��ه إل��ى إص�لاح ف��ي ش��خص
«ول��ي ول��ي العهد» محمد بن س��لمان ي��ؤازره في هذه
المهمة ولي العهد «المعتدل» محمد بن نايف .وقد
روى فريدمان كيف أمضى سهرة مع ابن سلمان وقد
«أنهك��ه» هذا األخي��ر بحيويّته ونواي��اه اإلصالحية.
أم��ا عن س��بب زي��ارة فريدمان للمملك��ة ،فأخبرنا
ه��و نفس��ه أن��ه أتاه��ا بدع��وة م��ن «مرك��ز
المل��ك س��لمان للش��باب» ال��ذي وصف��ه
بالمرك��ز الترب��وي الرائ��ع ،وذل��ك
ليلق��ي محاضرة عن أثر التكنولوجيا
عل��ى العم��ل .ولم يبح فريدم��ان بمبلغ
المكاف��أة الت��ي حص��ل عليها لق��اء مجيئه
م��ن نيوي��ورك وإلق��اء محاضرت��ه .وبع��د م��ا
يق��ارب الس��نتين ع��اد فريدم��ان إلى الحدي��ث عن بن
س��لمان ،وكان ه��ذا األخي��ر ق��د غدا ولي �اً للعهد بعد
عمه .ت � ّم ذلك ف��ي مقال بعن��وان «حذار:
إزاح��ة اب��ن ّ
أمي��ر س��عودي مس��تعجل» ( 7تش��رين الثاني/نوفمبر
 ،)2017ح ّل��ت في��ه الريب��ة النقدي��ة مح� ّ�ل التقري��ظ،
وكان فريدم��ان يع ّلق على المديح الذي كاله على
بن سلمان الرئيس األمريكي الجديد ،دونالد ترامب،
خصم صحيفة فريدمان اللدود.
قدرة المال على شراء الضمائر واستئجار األقالم
ال تقف عند الحدود القومية.
آن��ذاك تب ّدل��ت لهج��ة فريدم��ان تب � ّد ً
ال ح��ا ّداً .وإذ
ح��رص عل��ى ّأل يناق��ض نفس��ه بص��ورة تام��ة ،أع��اد
التأكي��د عل��ى ثقت��ه ف��ي ص��دق ن ّي��ة اب��ن س��لمان
اإلصالحي��ة ،لك ّنه��ا ثقة ج��اءت مصحوبة ه��ذه الم ّرة
بدرج��ة عالية من التحذير ،بل الهجاء الصريح .وقد
س��خر فريدم��ان من ثن��اء ترامب في إح��دى تغريداته
عل��ى ا ّدع��اء ب��ن س��لمان محاربة الفس��اد ،مع ّلق �اً( :لم

وعس��كريين بم��ن فيه��م «ممع��وط الذن��ب» أفيخ��اي
أدرع��ي ،أن يكف��وا ع��ن اله��راء الذي يردّدون��ه حول قدرة
سالح الجو اإلسرائيلي على التعامل مع أنظمة الدفاع
الج��وي الجدي��دة م��ن ط��راز  /أس  ،/300الموج��ودة
بحوزة الجيش السوري ،وذلك لألسباب التالية:
إن ه��ذه األنظم��ة الجدي��دة تختل��ف جذري �اً ع��ن
األنظم��ة الت��ي يعرفه��ا س�لاح الج��و اإلس��رائيلي ،م��ن
خ�لال تدريبات��ه الجوي��ة المش��تركة م��ع س�لاح الج��و
اليونان��ي ف��ي األج��واء اليوناني��ة ،والت��ي ت��د ّرب فيه��ا
عل��ى التعامل م��ع أنظم��ة «إس  »300الموجودة بحوزة
الجي��ش اليونان��ي ،وه��ي أنظم��ة قديم��ة نس��بياً وال
يتجاوز مستواها التكنولوجي مستوى أنظمة صواريخ
/إس  /200الموجودة بحوزة الجيش السوري منذ زمن
بعي��د ،ال يتج��اوز ذلك المس��توى إال بقلي��ل .وبالتالي
فأنت��م ال تعرف��ون ش��يئاً ع��ن كيفي��ة التعام��ل م��ع
األنظم��ة الجدي��دة ألنكم تجهلون قدراته��ا العملياتية
بش��كل كام��ل ،أي أنك��م عم� ٌ�ي وال مج��ال لمواصل��ة
والتبجح.
المكابرة
ّ
إن ق��رار الرئي��س بوتين والرئيس األس��د المعلومات
تؤك��د أن ه��ذه المنظوم��ات كان��ت موج��ودة بح��وزة
الجي��ش الس��وري حت��ى قب��ل جريم��ة إس��قاط الطائرة
الروس��ية ،ولك��ن الجي��ش الس��وري كان يحتف��ظ به��ا
كمفاج��أة تس��ليحية ف��ي ح��ال وق��وع أي ح��رب بينه
وبي��ن «إس��رائيل» ف��ي المس��تقبل اإلع�لان ع��ن
وج��ود منظوم��ة إس  ،300األكث��ر تط��وراً،
للدف��اع الج��وي بح��وزة الجي��ش العرب��ي
السوري إنما يتعدّى في أهدافه ،مواجهة
االعت��داءات اإلس��رائيلية المتك��ررة عل��ى
األراض��ي الس��ورية ،ال��ى اختب��ار فعالي��ة ه��ذا
الس�لاح ،و ِف��ي ظ��روف قت��ال حقيقي ،ف��ي مواجهة
طائ��رات الش��بح األميركي��ة م��ن ط��راز  22 Fو ، 35 F
بخاص��ة أن «إس��رائيل» تمتل��ك ع��دداً م��ن طائ��رات F
 35والت��ي تح��اول أيض �اً اختباره��ا ف��ي ظ��روف قتالي��ة
حقيقية.
وختام �اً نق��ول له��ؤالء الجن��راالت اإلس��رائيليين
الخائبي��ن :إنك��م وجيش��كم أصغ��ر م��ن أن تلعب��وا م��ع
الكب��ار ،ب��دءاً بروس��يا العظم��ى م��روراً بإي��ران الت��ي
رس��مت لك��م ليس فقط خط �اً أحمر عن بُعد ،بل وخطاً
صاروخي �اً تعرف��ون بالضب��ط تأثيرات��ه عل��ى الجبه��ة
الداخلي��ة اإلس��رائيلية ،تل��ك الجبه��ة الت��ي تتر ّن��ح
بسبب الطائرات والبالونات الفلسطينية الحارقة التي
تنطلق من قطاع غزة ،وصو ًال الى لبنان التي خاطبكم
منه��ا س��يد المقاومة ،س��ماحة الس��يد حس��ن نصراهلل،
في أحد خطاباته قائ ً
ال:
إن قوات المقاومة باتت أقوى من جيشكم.
وأخيراً عس��اكم تفقهون بأن نظرية ثنائي الطائرة
والدباب��ة ونق��ل المعركة الى عمق أراضي العدو ،التي
ط ّبقته��ا ألماني��ا النازي��ة ،بقي��ادة هتل��ر ،ف��ي األع��وام
 1939ف��ي بولن��دا و 1940ف��ي فرنس��ا و 1941في االتحاد
السوفياتي ،قد سقطت وعفى عليها الزمن ،أي Caduc
 ،كما يُقال بالفرنسية.
بعدنا ط ّيبين ،قولوا اهلل.
محمد صادق الحسيني
أستطع سوى أن أضحك عندما قرأت هذه التغريدة.
فمتى يسمع المرء أن أمراء سعوديين جرى اعتقالهم
بسبب الفساد… يدرك أن األمر مغاي ٌر .ومن الواضح
قصة ش��راء محمد
أن ترامب فاتته في العام الماضي ّ
بن س��لمان بنتيجة نزوة مفاجئة ألحد اليخوت ،وهو
يمض��ي عطل��ة ف��ي جن��وب فرنس��ا :كف��ى أن يعجب��ه
اليخت عندما ش��اهده راس��ياً في المرفأ حتى اش��تراه
من صاحبه الروسي بمبلغ  550مليون دوالر .فهل أتى
ه��ذا الم��ال م��ن حصالة نق��وده ،أم جناه من كش��ك
بيع الليموناضة في الرياض؟)
ف��اق ه��ذا الته ّك��م المصح��وب با ّته��ام صريح البن
س��لمان بالفس��اد كل م��ا ج��اء م��ن نق��د عل��ى لس��ان
جم��ال خاش��قجي أو بقلم��ه .أم��ا الف��رق فه��و أن هذا
األخي��ر م��ن مواطن��ي المملك��ة بينم��ا فريدم��ان م��ن
مواطن��ي اإلمبراطوري��ة األمريكي��ة ،والف��رق بي��ن
مصي��ري الرجلي��ن لبلي��غ .فما مضى أس��بوعان على
الهج��اء حت��ى جاءن��ا فريدمان بمقالته ع��ن «الربيع
العرب��ي» ف��ي المملك��ة الت��ي س��بق ذكره��ا ،يخبرن��ا
أن��ه زار الس��عودية م��ن جديد إلج��راء مقابلة مع ولي
العه��د! وق��د روى كي��ف أمضى س��هرة أخ��رى مع بن
س��لمان ،بحضور ش��قيق هذا األخير ،س��فير المملكة
ف��ي واش��نطن ،وعدد من ال��وزراء .وم ّرة أخ��رى تبدّلت
لهجة فريدمان ،فجاء مقاله يمدح حملة بن سلمان
المزعومة على الفس��اد ،ولو حرص على إبداء بعض
التس��اؤل واإلع��راب عن األمل ب��دل التأكيد والجزم
المتحمس حيال مصير مشاريع ولي العهد.
ّ
وبقي��ت لهج��ة فريدم��ان إيجابي��ة ف��ي األش��هر
الالحق��ة ،فكت��ب مق��ا ً
ال ف��ي أوائ��ل الع��ام الج��اري (9
كانون الثاني/يناير) يؤكد فيه على أن بن سلمان
«حاك ٌم حداثي يشرف على مجتمع تقليدي بصورة
يفس��ر المصاعب الت��ي يواجهها .لكن ما
غالب��ة» بما ّ
لب��ث أن ت�لا ذل��ك مق� ٌ
ّ
«مذك��رة إلى
�ال آخر بعن��وان
الرئيس عن العربية السعودية» ( 6آذار/مارس) قبيل
زي��ارة ب��ن س��لمان لواش��نطن ،اس��تعاد لهج��ة الريب��ة
والتحذي��ر إزاء ول��ي العه��د الس��عودي .وقد تصاعدت
تلك اللهجة وصو ً
ال إلى مقال صدر قبل شهر ونيف
تضم��ن م��ن جدي��د نق��داً ح��اداً
( 4أيلول/س��بتمبر) ّ
البن س��لمان .وفي مقاله الصادر قبل يومين ،باح لنا
فريدمان بس ّر هو أن ُملهم نقده كان صديقه جمال
خاش��قجي .وبالطب��ع ،يصع��ب الظ� ّ�ن ف��ي أن الحك��م
السعودي كان يجهل هذا (الس ّر)…
جلبير األشقر

