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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5978

من الصحافة

افتتاحية اليوم

فتش عن الصهيونية
فت��ش ع��ن الصهيونية العالمي��ة ،إذا أردت أن تعرف من
ويدمر بنيان الدول
يشن الحروب ويسفك دماء الشعوب ّ
وينه��ب خيراتها ،أجل إنه��ا الصهيونية العالمية بأوجهها
المختلفة وبأذرعها المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء
العالم هي من تشن كل هذه الحروب بأنواعها العسكرية
واالقتصادي��ة والفكري��ة واإلعالمي��ة ،لي��س م��ن أج��ل م��ا
تدعي��ه «الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنس��ان ،وقمع
االس��تبداد ،ونشر السلم واألمن العالميين وما إلى ذلك
م��ن ش��عارات كاذبة» وإنما بهدف الس��يطرة على
العالم ومقدراته وجعله تابعاً وخادماً لها ،وما
عدا ذلك هراء.
الوالي��ات المتح��دة وحلفاؤه��ا مم��ن
يحملون راية الصهيونية العالمية يضرمون
ن��ار الح��روب ف��ي كل م��كان ويؤجج��ون أواره��ا،
فم��ن خ�لال التناقض��ات يش��علون فتيله��ا ويغ��ذون
أطرافه��ا بالس�لاح ويصب��ون زي��ت الفت��ن ويس��وقون
أفكاره��م وأكاذيبه��م عب��ر وس��ائل إعالمه��م ف��ي إط��ار
الح��رب الناعم��ة بالت��وازي م��ع الح��رب المباش��رة لتبقى
الحروب بأش��كالها وألوانها مش��تعلة بما يخدم أطماعهم
وأهدافه��م العدواني��ة مثلما يفعل��ون اآلن مع كل الدول
الت��ي تعارض سياس��اتهم وتواجه هيمنتهم ومش��روعاتهم
وأهدافهم اإلجرامية!.
ل��م يتوق��ف األمر عند ه��ذا الحد لدى ال��دول الحاملة
لراي��ة الصهيوني��ة وأهدافه��ا ،ب��ل تجاوزته لتط��ول أذرعها
م��ع انته��اء دوره��م الوظيف��ي ،كما فعلت م��ع الكثير من

األنظمة الرجعية التي خدمت مش��روعاتها االس��تعمارية
بع��د إتم��ام دوره��ا وانته��اء وظيفته��ا ،ويب��دو أن الحب��ل
عل��ى الج��رار ،كم��ا يق��ول المث��ل الش��ائع ،واألمثل��ة
كثي��رة والجمي��ع يعرفها ،وكل ذلك م��ن أجل أن تبقى
الصهيوني��ة العالمي��ة مهيمن��ة وله��ا م��ا تريد ،بعي��داً عن
حقوق الدول وشعوبها!.
فل��و أخذن��ا عل��ى س��بيل المث��ال ال الحص��ر ،اس��تخدام
الوالي��ات المتح��دة لألنظم��ة الرجعي��ة ف��ي دول الخلي��ج
(الفارس��ي) لخدم��ة أهدافه��ا ف��ي المنطقة والت��ي تآمرت
على ش��عوبها وعمل��ت على زعزعة أمنها واس��تقرارها من
خ�لال تأجي��ج النزع��ات الطائفي��ة والمس��اهمة ف��ي
تأس��يس التنظيم��ات اإلرهابي��ة وتدريبه��ا ودعمها
وتمويله��ا لتمارس إجرامه��ا ،وتغيير البوصلة
ع��ن الع��دو الحقيق��ي إل��ى «ع��دو» وهم��ي،
لخدم��ة أس��يادها ف��ي الغ��رب ،ه��ي الي��وم-
بع��د أن ابتزته��ا اإلدارة األمريكي��ة الحالي��ة
واس��تنزفت أم��وال ش��عوبها -مه��ددة بزواله��ا ما
ل��م تدف��ع ثم��ن الحماي��ة األمريكي��ة م��ن ش��عوبها
الناقم��ة عليه��ا وعلى سياس��اتها الخادم��ة ألطماع الغرب
ضد شعوب المنطقة!.
كل الح��روب التي تش��نها الصهيوني��ة العالمية وكل
ممارس��اتها غي��ر القانوني��ة وال�لا أخالقي��ة ه��ي ألج��ل
أطماعها فقط وهذا ما يعرفه الجميع حتى المنس��اقون
لخدمتها من غير أن يعتبروا ،فإلى متى س��يبقى البعض
غافلين؟.

ديثه «امل َت َلفز» عن جَ ري َمة اختفاء
َكذب م ّرتني في حَ ِ
ترامب ي ِ
الخاشقجي ..و ُي َق ِ ّدم َص َفقات األسلحة على حُ قوق اإلنسان..

هل تأقلمت واشنطن مع رسالة الـ«أس »300؟
– ف��ي الوق��ت ال��ذي تس��جل تركي��ا تقدم �اً
واضح �اً بالنق��اط عل��ى الس��عودية كمرش��حين
متنافس��ين للجل��وس مقابل إي��ران في أي صيغة
نظ��ام إقليم��ي جدي��د ،ال يمك��ن إخف��اء حقيق��ة
نق��اط الق��وة التركي��ة المتأتي��ة م��ن التموضع
ف��ي منطق��ة الوس��ط بي��ن واش��نطن وموس��كو،
كراعيي��ن للنظ��ام اإلقليم��ي الجدي��د ال��ذي
صارت إدارة موس��كو له موضع تس��ليم أميركي.
وتبدو تركيا مرش��ح روس��يا المقبول أميركياً،
مقاب��ل الس��عودية التي تدعمها «إس��رائيل» بعد
التحال��ف المعل��ن بي��ن ول��ي العه��د الس��عودي
محم��د ب��ن س��لمان ورئي��س حكوم��ة االحت�لال
بنيامي��ن نتنياه��و ورعاي��ة الرئي��س األميرك��ي
دونال��د ترام��ب وصه��ره ج��ارد كوش��نر عب��ر م��ا
ُس� ّ�مي بصفق��ة الق��رن ،كإط��ار لح��ل القضي��ة
الفلس��طينية وإع�لان تحال��ف عرب��ي إس��رائيلي
بوج��ه إي��ران .ويب��دو التراج��ع ال��ذي تس��جله
الس��عودية ترجم��ة لفش��لها ف��ي تس��ويق صفق��ة
الق��رن وتحويله��ا إلى صفقة فعلية تفتح مس��اراً
جدي��داً في توازن��ات المنطقة ،وتدفع الس��عودية
ثمن هذا الفش��ل إلى جانب فش��لها في الفوز في
ح��رب اليم��ن ،بحي��ث ب��دت التداعي��ات الناتج��ة
ع��ن قضي��ة جم��ال الخاش��قجي أق��رب للس��ياق
المطل��وب لتثبي��ت التراج��ع الس��عودي ،كم��ا
كان غ��زو الع��راق للكوي��ت مطل��ع التس��عينات
أق��رب للس��يناريو المرس��وم إلس��قاط النظ��ام
العراقي.
– الف��وز الروس��ي بتثبي��ت تركي��ا م��كان
السعودية برضا أميركي تعبر عنه صفقة القس
األميركي المحتجز في أنقرة والذي أفرج عنه
أمس ،كما تعبر عنه التفاهمات حول الدوريات
التركي��ة األميركي��ة ف��ي منبج ش��مال س��ورية،
وع��ودة الحدي��ث ع��ن تطبي��ع ترك��ي أميرك��ي،
يق��وم عل��ى التعاي��ش األميرك��ي م��ع التس��لح
الترك��ي بصواري��خ ال �ـ(أس  )400الروس��ية ،وم��ع
تفاهمات اقتصادية اس��تراتيجية تركية روس��ية
تط��ال الطاق��ة النووي��ة وس��وق النف��ط والغ��از،
تقابل��ه تس��اؤالت ح��ول مكان��ة «إس��رائيل» ف��ي

النظ��ام اإلقليم��ي الجدي��د ال��ذي ال ب��د لقواعد
تش��كيله أن تتبل��ور ف��ي المراح��ل األخي��رة م��ن
التجاذبات قبل ظهور النسخة األخيرة للتسوية
حول مس��ار الحرب التي ش��هدتها س��ورية ،والتي
يسلم الجميع بدخولها ربع الساعة األخير.
– ت��درك «إس��رائيل» الت��ي فش��ل رهانه��ا عل��ى
صفق��ة الق��رن ،رغم إيف��اء واش��نطن بالتزاماتها
للثنائ��ي الس��عودي اإلس��رائيلي لجه��ة إط�لاق
الصدمة الالزمة لتس��ويق مفهوم التس��وية التي
تق��وم عليه��ا الصفق��ة ،وفق �اً لمقتضي��ات الرؤيا
اإلس��رائيلية بقب��ول س��عودي ،ومحوره��ا س��حب
مس��تقبل الق��دس وقضي��ة الالجئي��ن من جدول
التف��اوض ،أنه��ا تدف��ع م��ع الس��عودية فات��ورة
ه��ذا الفش��ل ال��ذي ال تتحم��ل واش��نطن تبعات��ه،
فـ(إس��رائيل) ه��ي ع��راب المش��روع الس��عودي في
واشنطن من باب الرهان على ما يستطيعه
ول��ي العه��د الس��عودي ف��ي ح��ال إط�لاق
يده في الزعامة الس��عودية والعربية
واإلس�لامية ،وعليه��ا تحم��ل تبع��ات
رهانه��ا ،م��ع فش��ل إب��ن س��لمان ف��ي
تأمين الشريك الفلسطيني في صفقة
الق��رن ،وفش��له ف��ي ح��رب اليم��ن ،وفش��له
األخط��ر ف��ي الحف��اظ عل��ى مكان��ة باكس��تان
ف��ي الحل��ف األميرك��ي اإلس��رائيلي ،بحي��ث
فقدت «إس��رائيل» أي فرصة للتحدث عن حجز
مقعده��ا بق��وة امت�لاك مش��روع للس�لام قاب��ل
للتحقي��ق ،وبقيت القدرة على التهديد بالحرب
طريقاً وحيدة بديلة.
– ج��اءت التط��ورات الت��ي ش��هدتها العالق��ة
الروس��ية اإلس��رائيلية ف��ي مع��ادالت وتوازن��ات
القوة في س��ورية مع نش��ر بطاريات الـ(أس )300
من قبل الجيش الس��وري برعاية روس��ية ،لترسم
أس��ئلة كب��رى ح��ول ق��درة «إس��رائيل» حج��ز
مقعده��ا بق��وة التهدي��د بالتخري��ب العس��كري،
خصوص �اً أن ال أم��ل لـ(إس��رائيل) بره��ان عل��ى
عم��ل عس��كري بوج��ه إي��ران ،وت��وازن ال��ردع عل��ى
جبه��ة لبنان يزداد تماس��كاً بوجهها ،وقد حاولت
«إس��رائيل» امتصاص الصدمة باالدعاء أن نشر

ال �ـ(أس )300ال يغي��ر ف��ي قدرتها عل��ى العمل في
األج��واء الس��ورية ،مس��تعينة بالخي��ال العلم��ي
للتح��دث ع��ن مق��درات الطائ��رة األميركي��ة
�رد متاح عل��ى مقدرات
الحديث��ة ال �ـ(إف  ،)35ك�
ٍّ
ال �ـ(أس  ،)300فاتح��ة بذلك س��باقاً خطيراً بين
مقدرات السالحين الروسي واألميركي ،بحيث
وع��د عس��كريون روس ف��ي ح��ال ظه��ور ال �ـ(إف
)35بإس��قاطها ول��و اس��تدعى ذل��ك اس��تعمال
بطاريات الـ(إس  ،)400ومعلوم حرص القيادتين
العس��كريتين الروس��ية واألميركي��ة عل��ى أن
الت��ورط في س��باق من هذا النوع س��يلحق األذى
بس��معة الس�لاحين الروس��ي واألميركي ويوقع
الطرفين في خس��ارة أس��رار األس��لحة الحديثة،
والتفرغ لسباق تسلح تكنولوجي غير مرغوب.
– التصريح��ات األميركي��ة الص��ادرة ع��ن
وزارة الخارجي��ة ح��ول ال �ـ(أس )300وتس��ليمه
إل��ى س��ورية أوح��ت بتبن��ي الرغب��ة اإلس��رائيلية
باخت��راق مق��درات المنظوم��ة الروس��ية،
باعتب��ار القرار الروس��ي تصعي��داً خطيراً
يرت��ب تبع��ات وخيم��ة ،فيم��ا ج��اءت
تصريح��ات وزارة الدفاع التي وردت
ببيان باس��م تحال��ف الحرب على
داعش معاكس��ة ،بالقول إن نش��ر
ال �ـ(أس  )300ال يؤث��ر عل��ى عمل قوات
التحال��ف ف��ي حربها على داع��ش ،ليبدو
أن واش��نطن ق��ررت التأقل��م م��ع التغيي��ر ال��ذي
فرضته روسيا ،ويجدون المخرج لذلك باإلعالن
ع��ن س��حب طائرات ال �ـ(إف ) 35من العمل لعطل
تقن��ي فيه��ا بع��د س��قوط إح��دى الطائ��رات ف��ي
مهم��ة تدريبي��ة ،بعدم��ا كان األميركي��ون ق��د
أعلن��وا الب��دء بتج��ارب لتطوي��ر ال �ـ(إف )35بم��ا
يؤهله��ا للق��درة عل��ى التعام��ل م��ع صواريخ «أس
 ،»300بينم��ا يق��ول ال��روس إن الطائ��رة الت��ي
تمتلك «إس��رائيل» منها سبعاً فقط قد سقطت
واح��دة منه��ا قبل ع��ام بص��اروخ «أس  »200وليس
«أس  »300وادع��ى اإلس��رائيليون أن س��قوطها تم
بعد اصطدامها بجسم طائر.
ناصر قنديل

كيف يفكر العدو؟

عن مجزرة كفر قاسم

هآر

ف��ي منتص��ف ش��هر تم��وز الماض��ي ت��م توثي��ق
مس��رحية غريب��ة في قاعة االجتماع��ات في المحكمة
العس��كرية لالس��تئنافات ف��ي قاعدة مق��ر وزارة الدفاع
في تل أبيب .القاضي هو ضابط بدرجة جنرال يلبس
ال��زي العس��كري توج��ه إلى عضو الكنيس��ت عيس��اوي
فري��ج (ميريت��س) وه��و م��ن س��كان كفر قاس��م الذي
دعي إلى منصة الشهود وكان لديه سؤال واحد :هل
نش��ر الوثائق الس��رية في قضية المذبحة التي ُنفذت
ف��ي س��كان القري��ة ف��ي س��نة  1956من ش��أنه أن يخلق
هيجاناً في أوساطهم.
فري��ج والذي عدد من أبن��اء عائلته يعدّون من بين
عش��رات القتل��ى الذي��ن أطلق��ت عليه��م الن��ار وقتل��وا
بأي��دي جن��ود ح��رس الح��دود ،أج��اب ب��أن الغضب لم
ينس��ى ف��ي ال �ـ  62ع��ام الت��ي مرت من��ذ ذل��ك الحين،
مع ذلك أكد بان سكان القرية ال يريدون االنتقام.
لي��س لن��ا مصلحة بالم��س بأمن الدولة
أو بحي��اة أي ش��خص ،ق��ال وأش��ار ب��أن
س��كان القري��ة يعرف��ون جي��داً أي��ن
يس��كن الضاب��ط األكب��ر ال��ذي
حوك��م في القضي��ة العمي��د احتياط
يشكا شدمي.
ش��دمي ،ال��ذي كان قائ��داً ل ّل��واء ال��ذي في
منطقت��ه ُن ِّف��ذت المذبح��ة كان موج��وداً بتل��ك
الس��اعة لي��س بعي��داً ع��ن هن��اك ،ف��ي بيته الف��اره في
منطق��ة الفل��ل الفخم��ة لح��ي رام��ات أفي��ف ب��دون أن
يعرف أن اس��مه يذكر ثاني ًة في س��ياق القضية التي
الحقته طوال حياته كوصمة عار على جبينه.
المحاكم��ة الت��ي تج��ري ف��ي ه��ذه األي��ام تتن��اول
دع��وى للم��ؤرخ آدم إي��رز مطالباً بإصدار أمر ألرش��يف
الجيش االس��رائيلي ليكش��ف عن الوثائق السرية في
القضية« .األغلبية المطلقة للمادة ما زالت س��رية».
ه��و يق��ول( :لق��د فوجئ��ت ل��دى اكتش��افي أن��ه م��ن
األس��هل الكتاب��ة ع��ن الن��واة االس��رائيلية م��ن الكتابة
عن سياسة اسرائيل تجاه المواطنين العرب).
الق��رار الحاس��م ف��ي القضي��ة لم يتخذ بع��د ،ولكن
ه��ذا الش��هر س��يرى الن��ور كت��اب راز «مذبح��ة كف��ر

تس

قاس��م :س��يرة ذاتية سياس��ية» (نش��ر دار الكرمل) وهو
البح��ث التاريخ��ي األول ال��ذي ُكت��ب ع��ن المذبحة.
راز أمض��ى الس��نتين األخيرتي��ن ف��ي األرش��يفات ،ف��ي
االط�لاع عل��ى وثائ��ق وبروتوك��والت منس��ية وف��ي
مقابالت مع أشخاص كان لهم ضلع في القضية.
أحدهم كان ش��دمي نفس��ه .ف��ي محادثة في بيته
ف��ي صي��ف  ،2017قب��ل ع��ام م��ن موت��ه ع��رض ش��دمي
روايت��ه أم��ام ملحق هآرتس وأمام المؤرخ راز ،بصراحة
كبي��رة ق��دَّم ش��دمي إطاللة ن��ادرة ومقلقة عما خلف
الكوالي��س ف��ي أح��د األح��داث التأسيس��ية ف��ي تاري��خ
دول��ة اس��رائيل والجمه��ور العربي بش��كل خاص .وهي
حادث��ة أوج��دت مفه��وم «أم��ر غي��ر قانون��ي بص��ورة
واضح��ة» وأدى فيم��ا بع��د إل��ى اعت��ذار غي��ر مس��بوق
لرئيس دولة اسرائيل عن جريمة نفذها جنود الدولة
ضد مواطنيها.
ف��ي الش��هر الماضي مات ش��دمي في عم��ر  96عاما
و ُدف��ن ف��ي مقبرة ف��ي كيبوتس «س��دوت ي��ام» والذي
كان أحد مؤسس��يه .اآلن وبع��د موته وقبيل صدور
كت��اب راز ،فإنن��ا نكش��ف للم��رة األول��ى ش��هادة
ش��دمي ،وال��ذي ف��ي صلبه��ا كان االدع��اء
ب��أن المحاكم��ة الت��ي أجري��ت ل��ه بع��د
المذبح��ة كان��ت «محاكم��ة صوري��ة»
معروف��ة نتائجه��ا س��لفاً وتمثيلي��ة ،والت��ي
اس��تهدفت رف��ع المس��ؤولية ع��ن المذبح��ة ع��ن
المس��توى األمني والسياس��ي األعلى ف��ي تلك األيام
وم��ن بينه��م رئيس الحكوم��ة ديفد بنغوري��ون ورئيس
األركان موشي ديان وقائد المنطقة الوسطى وفيما
بعد رئيس األركان تسفي تسور (تسارا).
ولك��ن ف��ي مث��ل هذا الش��هر قب��ل  62ع��ام داس على
اللغم كما يقول ،هذا حدث في  29تشرين أول ،1956
اليوم األول في حرب سيناء .شدمي الذي كان يقود
ل��واء  17ف��ي قي��ادة المنطق��ة الوس��طى ُطل��ب من��ه
االس��تعداد للدف��اع عن منطق��ة الحدود االس��رائيلية
األردني��ة ُ
وطلب منه تقديم من��ع التجول الذي فرض
عل��ى القرى العربية الواقع��ة تحت قيادته ،ومن بينها
كفر قاسم.

قائ��د كتيب��ة ح��رس الح��دود والت��ي تمركزت في
القرية ،ش��يموئيل مالينكي ادعى أن نص أمر ش��دمي
كان إط�لاق النار عل��ى كل من يخرق منع التجول.
ه��ذه األق��وال الت��ي اقتبس��ها م��ن ش��دمي كم��ا يبدو،
تمكن��ت من��ذ ذل��ك الحي��ن م��ن الدخ��ول إل��ى كت��ب
التاري��خ( :أثن��اء من��ع التج��ول بوس��عهم أن يكون��وا
ف��ي بيوته��م ويعمل��وا كم��ا يري��دون( .يعن��ي إذا أرادوا
يمكنه��م أن يش��ربوا قه��وة أو أن يجلس��وا مرتاحي��ن)
ولك��ن م��ن يش��اهد خارج البي��وت يخرق من��ع التجول،
َّ
المفضل أن يتصرف بعضهم
سيطلق عليه النار ،ومن
هكذا ،وعندها يمكنهم أن يتعلموا للمرات القادمة).
فيم��ا بع��د حس��ب أق��وال مالينكي ،س��أل ش��دمي ما
ه��و مصي��ر المواطني��ن الذي��ن س��يعودون للقري��ة من
عمله��م دون أن يعرف��وا ع��ن من��ع التج��ول ،على ذلك
حسب أقواله قال له شدمي« :أنا ال أريد مشاعر ،أنا ال
أريد اعتقاالت» عندما أصر في الحصول على إجابة،
حسب أقواله قال له شدمي (اهلل يرحمه).
ف��ي المحاكم��ة الت��ي ج��رت ل��ه نف��ى ش��دمي أن
يك��ون ذل��ك هو األمر ال��ذي أعطاه مهم��ا كان األمر
النتيج��ة كان��ت كارثي��ة م��ا بي��ن الس��اعة  5وحت��ى
الس��اعة ُ 6قتل في القرية بأيدي جنود حرس الحدود
 47مواطن �اً عربي �اً عادوا إلى بيوتهم من بينهم أطفال
ونس��اء ،مجموع الضحايا حس��ب رجال القرية وصلوا
إلى  41ش��خصاًُ .قدِّم ش��دمي للمحاكمة واتهم بقتل
 25مواط��ن ألن��ه لم يت��م إثبات أن األم��ر بإطالق النار
عل��ى خارق��ي من��ع التج��ول يس��ري أيضاً على النس��اء
واألطف��ال كم��ا ت��م تفس��يره فع� ً
لا ولك��ن ف��ي النهاية
ُب� ِّ�رء وصدر قرار بأن التهم ضده كان ينقصها األدلة.
وش��دمي أدي��ن فق��ط ببند إجرائ��ي وتقني وه��و تجاوز
الصالحي��ات ،ألن��ه أعطى امرا بخصوص س��اعة وقف
إط�لاق الن��ار في الوقت الذي فيه الحاكم العس��كري
ه��و صاح��ب الصالحي��ة للقيام بذل��ك ،العقاب الذي
فرض عليه كان سهال ومغضبا جداً من ناحية سكان
القري��ة :غرام��ة ه��ي  10ق��روش وتوبي��خ ،عندم��ا خ��رج
م��ن المحكم��ة لوَّح ش��دمي بانفعال بي��ده التي تحمل
القط��ع النقدي��ة وتحولت هذه العمل��ة إلى مقولة في
المجتم��ع العربي بش��أن االس��تهانة بحي��اة العرب من
قبل السلطات االسرائيلية.
عوفر أديرت

عين على الصحافة االجنبية

موسكو ودمشق لن تصبرا طويال على تركيا في إدلب
ا

عل��ى الرغ��م م��ن تأكي��دات أنق��رة نجاحه��ا ف��ي س��حب األس��لحة الثقيل��ة من
المنطق��ة العازل��ة المقترح��ة ،ف��إن مس��ألة فص��ل اإلرهابيي��ن ع��ن المعارضة
المعتدلة تظل عالقة...
وحت��ى م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار التأخي��ر حت��ى نهاي��ة الع��ام ،ال��ذي
افترض��ه االتف��اق ،والذي تم منحه ألنقرة م��ن أجل الوفاء التام بجميع
الش��روط ،فإن موس��كو ودمش��ق ليس��تا على اس��تعداد للتحمل طوي ًال .فإذا
ل��م تش��عر موس��كو بإح��راز تق��دم ج��اد ،فإن الق��وات المس��لحة الس��ورية والقوات
الفضائي��ة الروس��ية س��تقوم بأعم��ال هجومي��ة ض��د آخ��ر جي��ب كبي��ر للمقاتلي��ن
المتبقين في األراضي السورية .من ناحية أخرى ،لدى أنقرة أسبابها الخاصة لتأخير
الوفاء بالتزامات سوتشي .فبالنسبة لتركيا ،هذه منطقة عازلة عن القوات الحكومية

یزف

والق��وات الكردي��ة .ويج��ري إدخ��ال وح��دات م��ن القوات المس��لحة التركي��ة إلى هناك
وإنش��اء بنية تحتية ،عس��كرية ومدنية ،على حد س��واء .أبرم رجب أردوغان اتفاقا لمنع
عملي��ة عس��كرية ف��ي إدل��ب ،يمكن أن تثي��ر موجة جديدة م��ن الالجئي��ن ...في الوقت
نفسه ،فإن أنقرة ،كونها واحدة من األطراف الضامنة لعملية أستانا ،أعطت ،من
خالل أفعالها ،إشارة لالعبين الغربيين بأنها لن توافق على جميع مقترحات
موسكو .بل لديها موقف قريب من شركاء األطلسي األوروبيين .وبمثل
ه��ذه الخط��وات ،تأم��ل تركي��ا لنفس��ها ف��ي تأمي��ن موق��ع وس��يط بين
(أس��تانا) و(المجموعة الصغيرة) ،وبالتالي ،تلعب دورا أكثر جدية في
حل األزمة السورية على المستوى الدبلوماسي.
إيغور موروزوف

ستیا

َّ
الس��يناريو
لخ� َ
�ص الرئي��س األمريك� ّ�ي دونال��د ترامب ِّ
َ
سلس��ل
بمثابَة ْ
األه��م ال��ذي َس��يكون َ
فص��ل ال ِّنهاية في ُم َ
جريم��ة اختف��اء ،أو اختط��اف ،الكات��ب الس��عودي جمال
خاش��قجي بع��د دُخو ِل��ه ُقنصل ّي��ة ِب�لاده ف��ي إس��طنبول
ُوج��د أي دلي��ل ي ِّ
ُؤكد
ي��وم الثالث��اء قب��ل الماض��ي ،وال ي َ
(م َّ
قط ًعا).
ُخروجه ِمنها َح ًّيا أو ُ
ُ
َ
�ه
�
كالم
ة
�د
�
ب
ز
قب��ل الحدي��ث ع��ن
الصا ِدم��ة بال َّنس��ب ِة
َّ
ِ
إلين��ا ،ور ّبم��ا لل َكثيري��ن غيرن��اَ ،ن �وَد ال َّتأكي��د بأ ّن��ه ،أي
الرئي��س األمريك��ي ،ك� َ�ذب م ّرتي��ن ف��ي حديث��ه إل��ى
الم َف َّضل��ة (فوك��س ني��وز) يوم الخمي��سُ ،
األولى
قنا ِت��ه ُ
عندم��ا ق��ال ّ
أن ُم َح ِّققي��ن أمريكيي��ن يَعمل��ون م��ع أنقرة
والري��اض لل َّتحقي��ق ف��ي جريم��ة اختف��اء الخاش��قجي،
ّ
زاع��م،
ألن الس��لطات التركي��ة س��ا َرعت بنف��ي َه��ذ ِه َ
الم ِ
ّ
لم َح ِّققين أمريكيين أو
وأكدت أ ّنها ال يُم ِكن أن تس��مح ُ
بالمشا َركة في ال َّتحقيقات ّ
ألن ُهناك ُم َح ِّقيين
غيرهم ُ
أن َت ُ
أما الثانيةّ ،
عاطفه مع الضح ّية كان
أتراك أك ّفاءّ ،
ماس) أو َت ُ
�اردا) خالي��ا ِم��ن ِّ
عاط��فِ ،مث َلما كان
أي َ
(ب� ِ
(ح ٍ
ُمر َت ِب ًكا في حديثهِ ،مثل قوله أ ّننا نعمل مع تركيا ومع
الس��عوديّة ً
أيض��ا (ل��م نس��مع ع��ن ِّ
تحقيقات س��عوديّة
أي
ٍ
ح ّت��ى اآلن) ،ولي��س ُهناك أدلة على هذا االرتباك أو عدم
ال َّرغبة في ال َقول ِّ
حاس��م إش��ارته إلى
بأي َش��يء ُمفيد أو ِ
ّ
أ ّن��ه (دخ��ل القنصل ّي��ة وال يب��دو أنه خ��رج ..بالتأكيد ال
فس��ر الم��اء بالم��اء ،واكت َفى
يب��دو أ ّن��ه موج��ود) أي أ ّنه ّ
بتوجي��ه َّ
الدع��وة إل��ى خديج��ة جنكي��ز خطيب��ة
الخاش��قجي لزي��ارة البيت األبي��ض ،والتقاط
المدفأة َّ
الش��هيرة (وك َفى اهلل
ُّ
الصور أمام ِ
المؤمنين َشر ال ِقتال).
ُ
نع��ود إل��ى ال ُّنقط��ة َ
األه��م ِمح��ور ه��ذه
المقال��ة ،وه��ي الت��ي ُت ِّ
ؤك��د ّ
أن إدارة الرئي��س
َتر َت ِب��ك ال ُتري��د ا ِّتخ��اذ أي إج��راء ِض��د المملك��ة
العرب ّي��ة الس��عوديّة ح ّت��ى ل��و َث ُب��ت تو ّرطه��ا ،فالرئي��س
المقابل��ة نفس��ها ،ونح��ن نن ُق��ل ُهن��ا
ترام��ب ق��ال ،وف��ي ُ
حرف ًّي��ا (وق��ف مبيع��ات األس��لحة س��وف يُؤذين��ا ،فلدين��ا
وظائ��ف ،ولدين��ا الكثي��ر م��ن األش��ياء الت��ي تحص��ل ف��ي
ه��ذه الدولة ،ولدينا دولة تعمل من الناحية االقتصاديّة
أفض��ل م��ن ِّ
وج��زء من ذل��ك يرجع إلى
�ت َمض��ىُ ،
أي وق� ٍ
م��ا نفعل��ه بأنظمتن��ا الدفاع ّي��ة ..بصراح��ة أعتق��د أن
الصع��ب على بلدن��ا ابتالعه)،
رصا م��ن َّ
ذل��ك س��يكون ُق ً
ووج��ه انتق��ادا ال ِذع��ا إل��ى ُ 22مش� ِّ�رعا أمريك ًّي��ا (أعض��اء
ّ
وجهوا رس��ال ًة إليه طالب��وا فيها بفرض
ف��ي الكونغ��رس) ّ
ُعقوب��ات على الس��عوديّة تطبيقا لقانون (ماغنيتس��كي)
لحق��وق اإلنس��ان ،وق��ال ّ
أن ه��ؤالء تس � ّرعوا ف��ي َه��ذ ِه
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َ
بالواليات
�ر
�
ض
ت
ب
ل
طا
الم
ه
�ذ
�
ه
أن
�ن
�
م
را
�ذ
�
ح
م
�وة
�
ط
الخ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المتحدة.
هم��ة ج� ً�دّا الت��ي وردت ف��ي حدي��ث
الم ّ
َه��ذ ِه العب��ارات ُ
وح��ي ب� ّ
�أن ال َعم��ل الحقيق� ّ�ي الج��اري حال ًّي��ا
ترام��بُ ،ت ِ
ّ
َ
وص��ل إل��ى (صفق � ٍة) س��ر ّي ٍة عل��ى
ت
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ي
األولو
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طالس��مها ،ف ُهن��اك قناة
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المضم��ار بي��ن ثالث��ة
�ذا
�
ه
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�
ش
ن
�ة
�
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أمريك
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�
ص
ا ّت
ّ
ِ
ِ
مس��ؤولين أمريكيي��ن م��ع األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان،
ول� ّ�ي العهد الس��عودي ،ه��م جون بولتون مستش��ار األمن
القوم��ي ،وجاري��د كوش��نرِ ،صه��ر الرئي��س ترام��ب
ومستش��اره ،ومايك بومبيو ،وزي��ر الخارج ّية ،في الوقت
ُ
نفس��ه ُهناك قناة ا ّتصال س��ريّة ترك ّية س��عوديّة ،وس��ط
أنباء ُتفيد ّ
واجهة مع
الم َ
بأن ُ
الحكومة الترك ّية ال ُتريد ُ
الس��عوديّة ،ال ُق �وّة (اإلقليم ّية ال ُكبرى) ،و َتس � َعى للوُصول
َسط) إلنهاء َهذ ِه األ َز َمة.
إلى َ
(ح ٍّل و َ
الصحاف��ة الترك ّي��ة وال َقريب��ة ِمن ِحزب
ي
�ن
فم�
ُتاب��ع ِّ
َ
ِ
َجده��ا أك َثر ُهدوءاً في
ي
م،
الحاك
�ة)
�
ي
والتنم
�ة
�
ل
(العدا
ِ
ِ
الماضيي��ن،
تناوله��ا للجريم��ة وتطوّراته��ا ف��ي اليومي��ن
ِ
على عكس الصحافة األمريك ّية ،وكان ال ِفتا ّ
أن صحيفة

(الصب��اح) الترك ّي��ة ّ
أكدت في عددها الصادر اليوم أ ّنه
(لم يتم رؤية أي أشالء بشريّة عند ُمرور حقا ِئب الفريق
األمن��ي الس��عودي أم��ام كاميرات ال َفح��ص األمني قبل
ُمغادَرته��م مط��ار إس��طنبول الدولي على َمت��ن طا ِئرتين
خاصتي��ن ،األم��ر ال��ذي إذا صح ،فإ ّنه يَخ ِل��ط ال َكثير ِمن
ّ
َنس��ف ُمس � َّلمات ،ح��ول َمس��ألة (ال َّتقطي��ع)
األوراق ،وي ِ
الرا ِئجة.
ش��بكة ( )NBCاألمريك ّية َ
ك َشفت يوم الخميس َن ْقال
ع��ن ثالث��ة مص��ادر ُم ّطلع��ة عل��ى ال َّتحقيق��ات الترك ّية
ّ
داخل
أن أنق��رة أب َلغ��ت واش��نطن أن لديها أجه��زة َت ُّ
نصت ِ
مق��ر القنصل ّي��ة الس��عوديّة ف��ي إس��طنبول وتس��جيالت
صوت ّي��ة ُت ِّ
ؤك��د قت��ل خاش��قجي عل��ى َي��د فري� ٍ�ق أمن� ٍّ�ي
�عودي ُم َ
س� ّ
الم ِه ّمة،
تخ ِّص��ص و َ
َص َل ِمن الري��اض ل َتنفيذ ُ
وذك��رت تقارير أُخ � َرى ّ
المخابرات الترك ّية َف َح َصت
أن ُ
الص ّح��ي لل ُقنصل ّي��ة
الص��رف ِّ
المج��اري ،وأنابي��ب َّ
ِمي��اه َ
وع َثرت على أد َّل ٍة جنائ ّي ٍة ربّما َتكون ِدماء.
السعوديّةَ ،
األه��م من ذلك ّ
َ
المخابرات الترك ّية التي َن َش��رت
أن ُ
وص��ور ه��ذا ال َفري��ق األمن� ّ�يّ ،
أك��دت ّ
أن أبرزه��م
أس��ماء ُ
َعم��ل َطبيبا َش��رع ًّيا ف��ي وزارة الداخل ّية
خبي��ر تش��ريح وي َ
ص��ورة عل��ى َمو ِقع��ه ف��ي
الس��عوديّة ،وق��د قا َر َن��ت بي��ن ُ
(الفيس��بوك) و ِتل��ك الت��ي ج��رى التقاطه��ا عن��د دُخول
الفري��ق لل ُقنصل ّي��ة ُ
الصورتين
والخ��روج منه��ا ،ف َوج��دت ُّ
تطاب َقتي��ن ،وق��د أث��ا َر وج��ود ه��ذا َّ
الطبي��ب ال َعديد من
ُم ِ
َوره ،ف َه��ل َ
كان لل َّتش��ريح ،أم
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ل َنق ِلهِ ،مثل أُ
عارضين َ
الرياض؟
وم
راء
م
ُ
َ
آخرين إلى ِّ
ِ
الص��ة ال َق��ول ّ
أن ُهن��اك احتمالي��ن ال ثا ِل��ث
ُخ َ
السطور:
كتابَة َهذ ِه ُّ
لهما ح ّتى ِ
ـ األوّل :أن الس��يد الخاش��قجي ُق ِت��ل
ومكا ُنه ما َ
زال
ِفع ً�لا ،ولكن مصي��ر ُجثما ُنه َ
َم ْج ً
هول.
ـ ال ّثان��ي :أن يك��ون ج��رى اختطاف��ه ح ًّيا وتم
نقل��ه إل��ى الري��اض تمام��ا ِمث َلم��ا حدث م��ع أُ َمراء
عارضين ُس��عوديّين ،بعضه��م َجرى تصفيته ،وال َبعض
ُ
وم ِ
اآلخر َموضو ٌع َت َ
الجبريّة.
حت اإلقام ِة َ
َصدي� ٌ�ق ُمق � َّر ٌب ِج� ً�دّا للزمي��ل الخاش��قجي ،و َيع� ِ�رف
أس��راره ِبم��ا فيه��ا الش��خص ّية ِج� ً�دّاّ ،
أك��د لنا ّ
الس��بب
أن َّ
ُ
َ
المخاب��رات الس��عوديّة تق� ِّ�رر
الرئيس� ّ�ي ال��ذي َجع��ل ُ
تصفيت��ه َج َس��د ًيّا ،هو رغبته في تأس��يس ُم َّ
نظمة ُحقوق
إنس��ان باس��م (الفج��ر) يك��ون أمين��ا عام��ا له��ا ،و َت ُض��م
عارضة يك��ون مق ّرها
ِع �دّة ش��خص ّيات عرب ّية وس��عوديّة ُم ِ
إسطنبول ،تحت ِرعاي ٍة رسم ّي ٍة ترك ّي ٍة ُعل َيا.
نصر الوقت اعتقادًا
راهن على ُع ُ
ُّ
الس ُلطات السعوديّة ُت ِ
ِمنها أ ّنه ُ
تتراجع درجة
المدّة وال َّتحقيقات،
َ
ك ّلما طالت ُ
الجريمة،
االهتم��ام العالم� ّ�ي والعرب� ّ�ي
واإلعالمي ب َه��ذ ِه َ
ّ
ويب��دو ّ
ُؤي��دون ه��ذا
ومستش��اريه ي ِّ
أن الرئي��س ترام��ب ُ
َ
�جعون علي��ه ،و َيس � َتندون ف��ي َذ ِل��ك إل��ى ّ
أن
�
ُش
ي
الره��ان و ِّ
ِّ
الغرب يبحث عن مصالحه ،فألمانيا اعتذرت للسعوديّة،
تراجعت عن قرارها بوقف بيع أسلحة للرياض
وإسبانيا َ
الس��ير
�ك َّ
احتجاجا على حرب اليمن ،وكندا على َوش� ِ
عل��ى الطري��ق نفس��ه ،بع��د اعتذار س��فيرها ف��ي الرياض
ُ
ع��ن َت ُّ
مور س��عود ّي ٍة داخل ّي ٍة ِمن بينها
دخ� ِ�ل ُح َ
كومته ف��ي أ ٍ
َ
َ
ومعتقلي رأي.
المطالبة
باإلفراج َعن ُمعتقالت ُ
ُ
ِ
ْ
الص َفق��ات تتق �دّم عل��ى ُحق��وق
�ار ش��ديدَّ :
باخ ِتص� ٍ
اإلنس��ان ل� َ�دى ُم َ
الحكوم��ات ال َغرب ّي��ة ،إن ل��م َي ُك��ن
عظ��م ُ
ُ
فه��ي ن��ا ِدر ٌة ِج� ً�دّا،
�تثناءات
�
س
ا
�اك
�
ن
ه
كله��ا ،وإن كان��ت
ِ
الحكوم��ات الغرب ّي��ة،
وم��ن يق��ول غي��ر ذل��ك ال َيع� ِ�رف ُ
واألمريك ّي��ة ِمنها على َوج � ِه ُ
وراجعوا ال َف َقرة
الخصوصِ ،
حديث ترامب التي ُت ِّ
الحقيقة
الت��ي و َردت ف��ي
ؤكد َهذ ِه َ
ِ
إذا ُ
كن ُتم ُم َش ِّككين ..واأليّام َب ْي َن َنا.
عبد الباري عطوان
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