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«تحركات» أميركا!

افتتاحية اليوم

واشنطن تعبث بتهيئة مسارح املواجهة ..تنتحر أم تتراجع؟!
المكثف��ة عل��ى ري��ف
االعت��داءات األميركي��ة ُ
مدين��ة دي��ر ال��زور ،وآخره��ا عل��ى منطقة الس��خنة،
إذا م��ا أُضيف له��ا التحركات التي تؤكد تالعبها
بالورقة الكردية من خالل تسليح ميليشياتها
وعبر النفخ ُمجدداً بالسيناريوهات االنفصالية،
إضافة لمحاولة تعويم ودعم إرهابيي جبهة النصرة
بالتع��اون مع نظام أردوغان الممرر لها «الدرونات»
والمنقل��ب عل��ى اتف��اق سوتش��ي ،ه��ل ُتؤش��ر إال إلى
ُ
التصعيد على األرض؟.
عل��ى الت��وازي ،ثم��ة تح��ركات أميركية
سياس��ية به��دف الضغ��ط ال��ذي َيخ��دم
محاول��ة التصعيد ،ذلك أن تش��كيك
وزير الخارجية األميركي باستهداف
حل��ب مؤخراً بالغازات الس��امة ،وتكليف
جيم��س جيف��ري بالتح��رك الس��ريع
واالس��تفزازي للضغ��ط باتج��اه تش��كيل لجن��ة
مناقش��ة الدس��تور يُدل��ل بوض��وح على أن واش��نطن
ُتخط��ط لتس��خين الوض��ع اعتم��اداً عل��ى أذرعه��ا
اإلرهابي��ة واإلقليمية في رهان��ات جديدة تؤكدها
المؤش��رات األخي��رة الت��ي برزت ل ُتش��ير إل��ى قبولها
أوراق اعتم��اد جدي��دة قدّمه��ا أردوغ��ان ليك��ون م��ن
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جديد الالعب رقم واحد.
أدا ٌء سياسي أميركي رديء لن يقود إال إلضافة
كوارث ال ُتظهر سوى العجز واإلفالس؟ نعم األمر
كذل��ك ،وقد تكون واش��نطن على معرفة ُمس��بقة
بعقم ما تقوم به ،غير أنها َتجتر قديمها وتفعل ما
تفعل��ه ألن خياراتها التي تقع خارج دائرة التس��ليم
باألم��ر الواق��ع ال��ذي يُوج��ب عليه��ا االس��تعداد
للرحي��ل عملي �اً ُتالم��س الصف��ر ،لك��ن طالم��ا أنها
اعتم��دت اإلن��كار نهج �اً ،فعليه��ا أن ُترت��ب م��ن اآلن
سلس��لة األكاذي��ب الق��ادرة عل��ى س��حب قواته��ا
المحتلة وتبرير تخليها عن ُمرتزقتها!.
ُ
مشهد البحث العبثي عن َمخرج هنا ،يكاد
يتطاب��ق م��ع بقية المش��اهد الت��ي ُتصعد
فيها واش��نطن مع خصومها والسيما
روس��يا الت��ي ُتب��دي إرادة مقاوم��ة
تتكس��ر عل��ى جدرانه��ا الصلب��ة
رم��اح االس��تهداف والتح��رش حين �اً
بالعقوبات كأداة بالحرب االقتصادية،
ودائم �اً ف��ي أوكراني��ا كجغرافي��ا ينبغ��ي
اس��تخدامها ،لتتفت��ق عبقري��ة الش��ر األميرك��ي
أخيراً عن العودة الستخدام وارسو ضد موسكو من

كونها قلعة الدفاع األولى حسب آخر التوصيفات
الصادرة عن شياطين إدارة ترامب!.
عل��ى الس��احتين اإلقليمي��ة والدولي��ةُ ،تب��دي
الواليات المتحدة انش��غا ً
ال بتهيئة المسرح لحروب
ال لتس��ويات ،وق��د ب��دا ذل��ك واضح �اً ف��ي قمت��ي
األرجنتي��ن وكن��دا ،وف��ي اجتماع��ات النات��و ،رغ��م
أن الغ��رب التاب��ع ُمح��رج وال يب��دو جاه��زاً لخ��وض
مغام��رات جدي��دة ُتغرق��ه بم��ا ه��و أبع��د وأعمق مما
َيغ��رق في��ه «بريكس��ت ،االحتجاج��ات ف��ي فرنس��ا
وبلجي��كا وهولن��دا ،واألزم��ات الت��ي تواج��ه ألماني��ا
وإيطاليا»!.
اجتم��اع نتنياه��و م��ع بومبي��و ف��ي بروكس��ل
بالتزام��ن م��ع ب��دء جي��ش االحت�لال اإلس��رائيلي
عملي��ة «ال��درع الش��مالي» الت��ي ُتحاك��ي حرباً مع
المقاوم��ة اللبناني��ةُ ،جزئي��ة مهم��ة بتهيئة مس��ارح
الح��روب الجدي��دة ،لكنه��ا َتعكس ج��زءاً من كل ال
يُؤش��ر إال لحال��ة خوف وهلع وارتب��اك ،ربما ال تجد
معه��ا أمي��ركا وحل��ف الع��دوان ال��ذي تقوده س��وى
اله��روب إلى األمام كخي��ار للتغلب على َمخاوفها،
فه��ل تنتح��ر بارت��كاب الحماق��ات الت��ي ُتع��د لها؟ أم
تبتلع ما هي فيه وتتراجع؟.

دأبت أميركا منذ أن أنشأت تحالفها غير المشروع
ال��ذي زعم��ت أنه أقي��م لمحارب��ة داعش ،عل��ى العدوان
عل��ى س��ورية ،فانتهك��ت س��يادتها وأقام��ت عل��ى أرضها
القواع��د العس��كرية بحج��ج واهي��ة ال تغط��ي حقيق��ة
احتالله��ا ألرض س��ورية واعتدائها على الس��وريين في
معرض تقديم الحماية واإلسناد والدعم للمجموعات
اإلرهابي��ة الت��ي ا ّدع��ت أمي��ركا أنه��ا ج��اءت لقتاله��ا
وتدميرها.
فأمي��ركا ل��م تنش��ئ تحالفه��ا ضد داع��ش رغم أنها
ّ
وتسخر اإلعالم للنطق والترويج لهذه
تتش��دق بذلك
األكذوب��ة ،ولذل��ك اس��تهدفت أمي��ركا ق��وات
الجيش العربي السوري وحلفاءه كما فعلت
م��ع الق��وى العراقي��ة الت��ي تقات��ل داعش.
ونذك��ر ف��ي ه��ذا اإلط��ار عل��ى س��بيل
المث��ال ال الحص��ر ،الع��دوان األميرك��ي
عل��ى مواق��ع الجي��ش العرب��ي الس��وري ف��ي
جب��ل الث��ردة ال��ذي ل��وال بس��الة ه��ذا الجي��ش
لس��يطر إرهابي��و داع��ش على دي��ر ال��زور بالكامل ،إال
أن أميركا وبعد أن انهارت داعش في س��ورية وانحصر
وجوده��ا ف��ي مناطق ضيقة قرب الحدود الش��رقية مع
الع��راق تحول��ت في عدوانه��ا إلى اس��تهداف المدنيين
بش��كل مباش��ر وخاص��ة ف��ي المنطق��ة ش��رقي الف��رات،
وف��ي خ�لال  3أش��هر فق��ط س��قط بصواري��خ الطي��ران

األميرك��ي والتحال��ف اإلجرام��ي أكث��ر م��ن 250
مدني �اً ف��ي أكثر من بل��دة وقرية ،ما جع��ل المراقبين
والخب��راء اإلس��تراتيجيين ي��رون ف��ي العملي��ات
العدواني��ة األميركي��ة ني��ة إجرامي��ة تتضمن الس��عي
إل��ى إف��راغ المنطقة م��ن العرب إلعادة رس��م الخريطة
الديمغرافية في المنطقة.
لكن الجديد في عمليات اإلجرام األميركي مؤخراً
تمث��ل في إط�لاق الصواريخ م��ن القواع��د األميركية
واس��تهداف مراك��ز الجي��ش العربي الس��وري القائمة
عل��ى مس��افة تزي��د عل��ى  120كل��م غرب��ي الف��رات م��ا
يطرح السؤال حول خلفية هذا العدوان الجديد؟
هن��ا ي��رى الخب��راء والمراقب��ون أن أمي��ركا تري��د
م��ن عدوانه��ا ه��ذا وبه��ذه الكيفي��ة والطبيع��ة أن
توج��ه إل��ى س��ورية وحلفائها رس��الة عرض قوة،
واس��تعراض اس��تباقي ألي عم��ل س��تقوم به
س��ورية لتحري��ر أرضه��ا ف��ي المنطق��ة
الش��رقية الت��ي تري��د أمي��ركا أن تقي��م
عليه��ا كيان �اً انفصالياً ،لك��ن ومن اآلن
نق��ول :مهم��ا ن��اورت أمي��ركا واعت��دت ف��إن
ش��رق الف��رات س��يطهر م��ن اإلره��اب والنزع��ات
االنفصالية إما عبر الحوار ،وإما عبر القوة العسكرية،
فسورية واحدة موحدة ولن تكون غير ذلك.
ميسون يوسف

ننت ياهو يتأرجح بني أنفاق حزب الله وسجن تل أبيب!...
أف��اد مص��در صحافي اس��تقصائي غرب��ي ،تعليقاً على ما تتداوله وس��ائل
اإلعالم اإلس��رائيلية والعربية ،حول نش��اط الجيش اإلسرائيلي على حدود
جن��وب لبن��ان ،ال��ذي أخ��ذ ف��ي التزاي��د  ،عندم��ا أطل��ق الجيش اإلس��رائيلي
عملي��ة بح��ث ع��ن أنف��اق أطل��ق عليه��ا اس��م «درع الش��مال» ،ي ّدع��ي الجيش
اإلس��رائيلي أن ح��زب اهلل ق��د حفره��ا ،عب��ر الح��دود بي��ن لبن��ان وفلس��طين
المحتلة.
ه��ذه العملي��ة التي يجري تنفيذها تحت قيادة الجنرال يئول س��تريك،
قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي ،والتي تهدف الى اكتشاف
تل��ك األنف��اق ،خوف �اً من اس��تخدامها من قبل قوات ح��زب اهلل في عمليات
هجومية داخل الجليل الفلسطيني المحتل ،نقول إن هذا المصدر قد أفاد
بما يلي حول ما يُشاع عن احتماالت قيام «إسرائيل» بعدوان ما على لبنان:
 - 1إن بناء األنفاق ليس شيئاً مستحدثاً عند العرب وخاصة الكنعانيين
منهم ،أي مواطني سواحل البحر المتوسط الشرقية ،إذ ألنهم أقاموا شبكة
م��ن األنف��اق ،ف��ي منطق��ة مجدّو على س��احل فلس��طين ،قبل ألف��ي عام من
مي�لاد الس��يد المس��يح علي��ه الس�لام ،وكذل��ك األم��ر ف��ي خرب��ة الزرقون
الواقع��ة ف��ي األراض��ي األردني��ة حالي �اً ،ال��ى جان��ب الكثي��ر م��ن األنف��اق في
منطقتي البحر الميت والقدس.
وبناء على ذلك فإن خبرة أهل بالد الشام في هذه الهندسة خبرة واسعة
وعميق��ة وتف��وق خب��رات ش��عوب أخ��رى ،ق��د تعتب��ر حالي �اً أكثر تط��وراً من
الناحية التكنولوجية.
وه��ذا يعن��ي أن الجي��ش اإلس��رائيلي لن يكون ق��ادراً على اكتش��اف هذه
األنفاق على افتراض المرء أنها موجودة.
 - 2أنه ليس هناك ما يثبت ،على اإلطالق ،ان الصور التي نشرتها وسائل
اإلع�لام اإلس��رائيلية ،وم��ا ص � ّرح به ناطقون باس��م الجيش اإلس��رائيلي ،أن
هذه الصور وهذه المعلومات صحيحة ،حيث من الممكن جداً أن تكون:
اما صور ألنفاق قديمة بين قطاع غزة ورفح المصرية.

او صور لنفق إسرائيلي جرى حفره في السنوات الماضية ،وأنجز حديثاً،
بي��ن قري��ة بي��ت زاي��د غرب القدس ومفرق بيت ش��يمش ،غ��رب القدس أيضاً
وعل��ى الطري��ق إل��ى ت��ل أبيب ،حيث ت ّم تش��غيل خط قطارات ف��ي هذا النفق
وافتتحه نتنياهو بنفسه قبل أشهر.
 - 3يقول المصدر ّ
«تمخض الجبل فولد فأراً» ،حيث سافر نتن ياهو الى
بروكس��ل بش��كل مفاج��ئ للقاء وزي��ر الخارجية األميركي ،مح��او ًال إيهام
اإلس��رائيليين ب��أن هن��اك أمراً خطيراً س��يبحثه معه ،وإذا ب��ه يعود من غزوة
بروكسل ،ليص ّرح بأنه أطلع بومبيو على عملية درع الشمال ،التي ينفذها
جيش��ه .وم��ن الالف��ت ج��داً توقي��ت بدء تنفي��ذ العملي��ة مع عودة نت��ن ياهو
فجراً الى البالد…!
إنه��ا عملي��ة اس��تعراضية دعائي��ة ديماغوجي��ة ال تخ��دم إال مصلحة نتن
ياه��و الش��خصية ف��ي ح��رف األنظ��ار ع��ن قضاي��ا الفس��اد الت��ي تالحقه هو
وزوجته .والتي لن ينجح على األرجح
ف��ي تجاوزه��ا وس��يضطر لمواجه��ة المصي��ر نفس��ه ال��ذي
واجهه ايهود أولمرت بعد حرب  2006ضد لبنان ،أي السجن
لسنوات عدة.
 - 4على الرغم من الضجيج اإلعالمي ،الذي تثيره وسائل
اإلعالم اإلس��رائيلية والناطقون العس��كريون اإلسرائيليون ،حول
عملية البحث عن أنفاق ،وما يصاحبها من تحركات آليات عسكرية
إسرائيلية في منطقة المطلة  /مسغاف عام  /في إصبع الجليل ،وتحليق
للطيران الحربي والمروحي اإلس��رائيلي في المنطقة ،وهو تحليق روتيني،
نق��ول إن��ه رغ��م ذل��ك ال توج��د هن��اك أي��ة مؤش��رات عل��ى حش��ود عس��كرية
إس��رائيلية ،س��واء عل��ى صعيد الق��وات المدرعة أو قوات المش��اة ،ال في هذا
القاطع وال غيره من قواطع جبهة جنوب لبنان .وهو األمر الذي يؤكد أن
كل هذا الضجيج ليس إال مادة إعالمية لالستهالك المحلي اإلسرائيلي،
أفس��د نكهتها المس��لية تصريح نتن ياهو األخير الذي نقلته روس��يا اليوم،

كيف يفكر العدو؟

حكم املطارد

حاصر إسرائيل َشما ًال وجَ نوب ًا
ِهستيريا ْ
اس ُمها «األنفاق» ُت ِ
َ
وقريب ًا َش ْرق ًا..

قطر توجه ضربة ملواقع السعودية
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كان وزير الدولة القطري لش��ؤون الطاقة،
المدي��ر التنفيذي لش��ركة قط��ر للبترول،
س��عد ب��ن ش��ريدة الكعب��ي ،ق��د أعل��ن ف��ي 3
ديسمبر عن نية قطر الخروج من أوبك .هذه
أول حال��ة انس��حاب لدول��ة عربية م��ن المنظمة.
قطر موجودة في أوبك منذ  57عاما ،منذ تأسيسها
تقريبا.
أعلن��ت قط��ر انس��حابها م��ن منظم��ة أوب��ك عش��ية
اجتم��اع مهم ،س��يعقد يومي  6-5ديس��مبر ،ينتظ��ر أن تقرر فيه د و ل
«أوب��ك »+خف��ض إنت��اج جدي��د وتحدي��د الحص��ص .وعل��ى الرغ��م من
أن خط��وة الدوح��ة زادت م��ن تفاق��م الوض��ع عش��ية المفاوض��ات ،إال أن
مح��اوري «كوميرس��انت» في الس��وق يعتقدون أن خ��روج قطر لن يؤثر
على مصير اتفاق خفض اإلنتاج أو حصة أوبك في السوق أو ديناميات
أسعار النفط .فحتى في أفضل األوقات ،لم يتجاوز إنتاج قطر  %2.5من
إجمالي إنتاج أوبك ،وهو اآلن أقل من .%2
وفي الصدد ،قالت أستاذة قسم الدراسات الشرقية الحديثة في كلية
التاريخ والعلوم السياس��ية والقانون بجامعة موس��كو الحكومية للعلوم
اإلنسانية ،إلينا ميلكوميان« :في قرار مغادرة أوبك ،داللة على أن قطر
ال تري��د أن تعتم��د على الس��عودية في ش��يء ..ولوال األزم��ة بين الرياض
والدوحة لما حدث ذلك”.
وللخبي��ر ف��ي الش��ؤون القطري��ة ،ديمت��ري فرولوفس��كي ،رأي مماث��ل،
يق��ول :ه��ذه ه��ي ف��ي المق��ام األول ضرب��ة للمملك��ة العربية الس��عودية.
ل��دى الدوح��ة ع��دة خي��ارات للتح��رك ض��د الري��اض .األول ،اس��تئجار
لوب��ي ف��ي واش��نطن للضغ��ط عل��ى الس��عوديين هن��اك؛ والثان��ي ،تعزي��ز
الدع��م للحوثيي��ن في اليم��ن؛ والثالث ،إضعاف موق��ع المملكة العربية
الس��عودية في مختل��ف الهيئات والهياكل الدولي��ة ،األمر الذي يحدث
اآلن.
ووفق��ا لفرولوفس��كي ،ف��اآلن أفض��ل وقت له��ز مواقع الرياض ،بس��بب
الخلفية السلبية المرتبطة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتس��تهدف الدوح��ة برس��ائلها هذه جي��ران قطر في الخليج(الفارس��ي).
فهن��اك تناقض��ات سياس��ية كافية داخ��ل المنطقة ،والعدي��د ،حتى من
حلف��اء الري��اض ،ينظ��رون س��لباً إل��ى قت��ل خاش��قجي ،ولي��س الجمي��ع
سعداء باالتفاقات النفطية بين السعودية وروسيا .وقد أظهرت قطر أن
ال أحد ملزما بقرارات موسكو والرياض.
ماريانا بيلينكايا ويوري بارسوكوف
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ِ
َّ
واصم العرب ّية،
ب
قبل
فوها
كث
ديد ِمن ال َع ِ
ضع أس��ابيع لل َع ِ
ِ
أن ِ ُ
اعتق��اداً ِمنهُم ّ
الرايات
األ ّمة العرب ّية اس َتس � َلمت و َر َف َعت َّ
واألص ِدقاء.
الح َلفاء
ْ
ال َبيضاء ،وبا َتت ُت َص ِّنفهم في خا َن ِة ُ
رعوب �اً إل��ى بروكس��ل
وم ُ
�س َمأزوم �اً َ
ِنتنياه��و ط��ا َر أم� ْ
ل ِلق��اء ماي��ك بومبي��و ،وزي��ر الخارج ّي��ة األمريك� ّ�ي ،وطلب
إعالن الم َت ِّ
باسم
�اعات ِمن
ُمس� َ
حدث ْ
�اعدته ،ودولته ،قبل س� ٍ
ِ
«حزب اهلل»
د
ص
ر
�ن
�
ع
�ه
جيش�
َ
ْ
َ
أنفاق ِس��ر ّي ٍة َح َف َره��ا ُمقا ِتلو ِ
ِ
ٍ
الج ّرافات اإلسرائيل ّية
الحدود الشمال ّية ،وبَدأت َ
تح َت ُ
ْ
َ
ضجة إعالم ّية َغير َمسبو َقة.
ت
في
َس َط ّ
دميرها ،و َ
ِ
إس��رائيل َت ُ
اس� ُ�مها
«هيس��تيريا» ْ
عيش حالة ِ
األنف��اقَ ،س��واء ِتل��ك الت��ي َتح ُفرها حركة
المقا َوم��ة ُ
األخ � َرى ف��ي
«حم��اس» و َفصا ِئ��ل ُ
المقاومة
ِقط��اع غ � ّزة ،أو نظيرتها التي ُت ْحفرها ُ
الجن��وب ،وال َنس��تب ِعد أن َت ِص��ل َه��ذ ِه
اللبنان ّي��ة ف��ي َ
ُّ
الج��والن الت��ي
التكنولوجي��ا الهَندس � ّية إل��ى َه ْضب��ة ُ
َ
َ
�اق إلعا َد ِة َف ْت ِحها .ح ّتى
�
س
و
م
د
ق
على
عدادات
ت
�
س
اال
ي
ر
ج
ِ
ٍ
َت ْ ِ
ٍ
َه��ذ ِه َّ
«ح��زب اهلل» ،والس��يد
اللحظ��ة ل��م َن ْس� َ�مع ردّة ِفع��ل ِ
نص��راهلل عل��ى ه��ذا َّ
«التح� ُّ�رش» االس � ِت ّ
�رائيلي
فزازي اإلس�
ّ
الح��دود ال��ذي ْ
أط َل��ق علي��ه اس��م « ِدرع َّ
الش��مال» ،وال
عل��ى ُ
َنع� ِ�رف طبي َع��ة ه��ذا ال� َّ�رد ،ه��ل س � َيكون َّ
الت ُ
الم ْط َلق،
جاه��ل ُ
ألن َعمل ّي��ات َّ
وه��ذا ُه � َو األك َث��ر َترجيح �اً ّ
التدمي��ر َت ِت��م
الحدود ،أم س � َيكون َعس � َكر ّياً را ِدعاً
اآلخر ِمن ُ
على الجا ِنب ِ
َ
ّ
َ
الل َترس��ان ِة
خ
ن
م
ما
ن
وإ
األرض،
حت
ت
األنفاق
بح ْفر
ليس َ
َ
ِ
ِ
ِ
أص ْح
َّ
بمعنى َ
واعد َفو َقها ،أو َ
الصواريخ التي َ
تتمركز في َق ِ
الجبل ّية َّ
وهي َّ
الترس��ا َنة
باط ْنه��ا،
وحاضن ْته��ا َ
الش� ّ�ماءِ ،
ِ
ف��ي ِ
الت��ي َت ُض� ْ�م  150أل��ف َص��اروخ ت��زداد ِد َّق��ة و ُق �دُرات َتدميريّة
َيوْماً َ
بعد َيوْم.
ِنتنياه��و ال يُري��د ه��ذا «ال��دِّرع» إلنق��ا ِذ ِّ
الش��مال ،وإ ّنم��ا
نفس��ه ِم��ن َح ْب��ل ال َع��زل ال��ذي يَضي� ُ�ق َح��ول ُع ُن ِقه،
إلنق��ا ِذ ِ

ُم ِكن أن ي ْن َت ِهي بوَفا ِته ِسياس ّياً ،و ُربّما َقضاء ما تب ّقى ِمن
وي ْ
لف ال ُقضبان ب ُ
ُع ُم ِره َ
َ
َم ال َفساد.
ه
ت
خ
ِ
َت َظ� ْ�ل ُهن��اك ُن َ
قط��ة ُم ِه َّم��ة ال يُم ِكن ال َق ْف��ز عنها في َهذ ِه
وه��ي ّ
أن ُلج��وء «ح��زب اهلل» إل��ى هندس��ة حف��ر
ال ُعجال��ةِ ،
َ
وإبداعها،
قوق َط ْب ِعها
بح
ظ
ف
ت
َح
ي
و
ُجيدها
ي
الذي
األنفاق
ُ
ِ
ِ
ِ
ُصدِّره��ا إل��ى ِقط��اع غ � ّزة وس��ورية واليم��ن ،و ُر ّبم��ا ال ِعراق
وي َ
أيض �اً ،ه��ذا ُّ
اللج��وء ي ِّ
ُؤك��د َّ
النظر ّي��ة الت��ي تق��ول بأ ّن��ه،
زال ،ي َ ِّ
و ُر ّبم��ا م��ا َ
المعرك � ِة
�ام َ
الجلي��ل ف��ي َ
ُخط��ط الق ِتح� ِ
ً
ً
َ
َ
حرير با ِقي األراضي
ت
ل
ا
�د
�
ي
ه
م
ت
،
ال
كام
ه
حرير
ْ
ُ
ِ
ِ
الم ْق ِبل � ِة و َت ِ
المح َت َّلة.
ُ
ِنتنياهو ُ
وكل قادَته ال َعس��كريّين في حال ٍة ِمن االر ِتباك
غي��ر َمس��بوقة ،ف ُه��م َق ِل ُق��ون ِم��ن ال ُوج��ود اإليران� ّ�ي ف��ي
الج��والن
س��وريةَ ،
«ح��زب اهلل» ف��ي ُ
ومرعوب��ون ِم��ن َت ُ
واج��د ِ
الس� ّ
الك��ه
�وري ف��ي ُمواجه � ِة ُ
الج��والن ُ
المح َت��ل ،وام ِت ِ
الصواري��خ الدَّقيقة ويَر َت ِع��دون َخوْفاً
مصا ِن��ع إلنت��اج َّ
ِم��ن َّ
الح��زب وح��ركات
�يق ُ
�ارع بي��ن ِ
التنس� ِ
المتس� ِ
�اع غ � ّزة ،و َتزوي��د األخي��رة
�
ط
ق
�ي
�
ف
�ة
�
م
و
قا
الم
َ
ُ
ِ
ِ
الحرب
َ
بصواري��خ «الكورنيت» التي َح َس� َ�م ْت َ
أقل
اإلس��رائيل ّية األخي��رة عل��ى ال ِقطاع ف��ي
ٍّ
ساعة ،وال َن ْنسى ُرع َبه ِمن َصواريخ «إس
ِمن َ 48
العربي الس� ّ
�وري،
 »300التي با َتت في َح ْو َز ِة الجيش
ّ
وأ ْنهَت َعربَد َة الطائرات اإلسرائيل ّية في أجوا ِء سورية.
َص ٌ
ديق َعزي ٌز ها َت َفني ِمن ِقطاع غ ّزة ل َي ْسأل َعن األخبار،
و َتب��ادُل اآلراء ،ق� َ
ربي
�ال لي ِعب��ار ًة َقو ّي ًة ُت َل ِّخ��ص الوَضع ال َع ّ
بالمئة من
اه��نُ « :لبن��ان و ِقط��اع غ ّزة ي َ
َّ
الر ِ
ُم ِّثالن أ َقل ِم��ن ِ 1
الم َذ َّلة
ساحة الوَطن
وس ّكا ِنهَ ،
َم َ
ُلحقان َ
العربي ُ
ّ
ومع ذ ِلك ي ِ
والرع��ب والهَزا ِئ��م بإس��رائيل الت��ي ُت َص َّن��ف بأ ّنه��ا ال ُق �وّة
ُّ
أليس هذا ِق ّمة اإلبداع؟ ..أل ْي َست َهذ ِه
الر ِابعة في العا َلمَ ..
َّ
المع ِجزات؟ ..أل ْي َس ْت َهذ ِه ِق ّمة المفا َرقات؟».
أُ ْم ْ
وأك َثر َت ْعبيراً
ْدع وأَق �وَى ْ
المقال أب َ
أج��د خا ِت َم � ًة ِلهَذا َ
ال ِ
ربي
الصديق َّ
ِم��ن َق��ول ه��ذا َّ
الحصا َري��ن ال َع ّ
ام��د َت ْح َت ِ
الص ِ
واإلسرائيلي.
ّ
عبد الباري عطوان

عين على الصحافة االجنبية

نت

ع��رض بنيامي��ن نتنياه��و عل��ى مس��تمعيه،
م��ن أعض��اء مرك��ز الليك��ود ،س��ؤا ً
ال بيانياً:
ه��ل الصدف��ة وحدها هي أن تنش��ر الش��رطة
توصياته��ا ف��ي قضي��ة مل��ف  4000بال��ذات ف��ي
الي��وم ال��ذي يعت��زل في��ه المفتش الع��ام منصبه؟
هل هكذا س��أل المش��بوه ،المصادفة ه��ي مثل معجزة
الحان��وكا ،ح��دث لي��س ل��ه تفس��ير منطق��ي؟ الج��واب
الصحي��ح ه��و أن��ه قد تك��ون هناك صل��ة ،ولكن ه��ذا انحراف
بده��اء ع��ن المس��ألة الهام��ة الوحي��دة الت��ي ليس��ت ه��ي موع��د نش��ر
التوصي��ات ،ب��ل مضمونه��ا .هك��ذا يفعل الس��حرة الذين يس��رقون انتباه
المشاهد لعمل يد واحدة ،بينما اليد األخرى تنشل محفظته .فالصلة
بين موعد نش��ر توصيات الش��رطة في قضية ملف  4000وبين مدى ذنب
أو ب��راءة المش��بوه بنيامي��ن نتنياه��و ه��ي الصل��ة الت��ي بين موع��د والدة
اإلنس��ان ومبن��ى ش��خصيته ومس��تقبله .فاألغبياء يؤمن��ون بوجود مثل
هذه الصلة ،والمحتالون الذين يس��مون منجمين يرتزقون من إيمانهم
الساذج.
بي��ن الحدثي��ن اللذي��ن وقع��ا ف��ي ق��رب زمن��ي ال توج��د بالض��رورة أي
صلة بين السبب والمسبب .هذه الحقيقة تتكرر لكل طالب بكالوريوس
يجل��س لفح��ص ف��ي أس��اليب البح��ث .نتنياه��و ،الرج��ل المثق��ف ،ذو
الطبيع��ة الت��ي ترك��ز عل��ى ال��ذات ،والت��ي تبل��ورت ف��ي س��نوات حكم��ه
الطويلة ،يشل معرفته .فاإلحساس بأن العالم يدور حوله يشوش وعيه
وي��ؤدي ب��ه إل��ى تفكي��ر مجن��ون ،ومع��ذب ،وبأن ق��وة مغرضة قام��ت عليه
لتدمي��ره .الن��اس األذكياء والكاريزماتي��ون مثله ،ممن يعانون من هذا
الم��رض ،يعرف��ون كي��ف يربط��ون أحداثاً منفصلة لنس��ج قصة مقنعة
للن��اس ذوي المي��ول لقب��ول المؤام��رة .وحس��ب فه��م المش��بوه نتنياه��و
فقد نس��جت كل هذه القوى ش��بكة مهمتها إس��قاطه ،وهكذا يسقطون
الدولة اليهودية التي هو الوحيد القادر على حمايتها.
وبالفعل ،فإن تزامن الصدف ال يقلل من شدة الشبهات على نتنياهو.
بالمقابل ،فإن سلسلة أحداث أخرى ليس فيها ما يدينه ،ولكن لألسف،
تثب��ت أهداف��ه ،وتش��دد االش��تباه بحق��ه .انتبه��وا للح��ذر ال��ذي اتخ��ذه:
ه��و ب��ادر ،وبالتأكي��د ش��جع« ،إس��رائيل الي��وم» التي مهمته��ا ضعضعة
الصحاف��ة النقدي��ة .فق��د أج��رى حديث �اً في��ه على األق��ل آثار رش��وة مع
نش��ر «يديع��وت احرون��وت» ،أو عل��ى األق��ل فقد ضغ��ط مبعوث��وه وأملوا
مضامين موقع «والال» .يسمى هذا في اللغة القانونية «نمط سلوك».
يرون لندن

الساعه  12,14بتوقيت غرينتش  14,14بتوقيت القدس الذي هدّد فيه حزب
اهلل قائ ً
ال إن مَن سيعتدي على إسرائيل سيدفع ثمناً غالياً…!!.
اما عن س��بب إفس��اد هذا التصريح مس��رحية نتن ياهو المضحكة ،التي
انطلقت إثر العدوان األخير على غزة ،عندما قال للجمهور اإلسرائيلي إنه
اضطر لوقف إطالق النار بس��بب س��ر عس��كري أمني ال يمكنه اإلعالن عنه،
صاف وإن كان يحاول تسويق ما يقوم به جيشه في
والذي تبين أنه كذب ٍ
إصبع الجليل على انه عملية أمنية كبرى…!
 - 5وأض��اف المص��در الصحاف��ي االس��تقصائي قائ� ً
لا إن��ه وبن��اء عل��ى
معلومات تلقاها ،عبر اتصاالته مع مصادر إس��رائيلية ،عس��كرية وسياس��ية،
ح��ول احتم��االت تط��ور األوض��اع عل��ى الجبهة الش��مالية ،فإن��ه المصدر قد
سجل خالفاً عميقاً جداً داخل القيادتين العسكرية والسياسية حول:
حجم رد فعل حزب اهلل وقوات حلف المقاومة على اية عملية سيقوم بها
الجيش اإلسرائيلي ضد أهداف في لبنان .فهل سيكون رد حزب اهلل بحجم
العملية اإلس��رائيلية أم أن الحزب وحلفاءه سيس��تغلون الفرصة لشن حرب
شاملة على «إسرائيل»؟
ويضي��ف المص��در أن هذا الخالف أو عدم اليقين هو الذي يمنع
القي��ادة اإلس��رائيلية م��ن القيام بأي عمل عس��كري ضد اهداف
في لبنان..
إذن ال قرار بشن عدوان على لبنان حتى اآلن.
 - 6ولك��ن ذل��ك ال يعن��ي أن احتم��االت ارت��كاب حماق��ة
كب��رى ،م��ن قب��ل نتن ياهو ش��خصياً ،ق��د انتفت بنس��بة مئة في
المئة ،رغم معارضة العسكريين لذلك.
حي��ث إن هن��اك إش��ارة غاية في األهمي��ة .مثيرة لبع��ض القلق ،مصدرها
غزة وتتمثل في وصول مندوب قطري ،وهو ضابط كبير في االستخبارات
القطري��ة ،عب��ر مط��ار الل��د ال��ى قطاع غ��زة الذي دخل��ه عبر معب��ر ايريتز /
بي��ت حان��ون  /قبل يومي��ن واجتمع ،فور وصوله الى داخل القطاع مع قيادة

حماس ،وأبلغهم بما يلي:
إن قط��ر س��تواصل دف��ع معاش��ات موظف��ي غ��زة بمع��دل  15ملي��ون دوالر
شهرياً.
أن ال مانع لدى قطر من مواصلة العالقة بين القس��ام وإيران والحصول
على مساعدات منها.
أن ما يهم قطر هو امتناع القسام عن المشاركة عسكرياً في أي حرب قد
تق��ع عل��ى الجبهة الش��مالية وضرورة إلزام كافة التنظيمات الفلس��طينية
المسلحة األخرى في قطاع غزة بذلك.
 - 7نح��ن المص��در ننطل��ق من أن قطر على علم بنية «إس��رائيل» تنفيذ
مخط��ط ع��دوان م��ا ضد أهداف في لبنان ،بعد فش��ل محاوالتها في س��ورية
وإغ�لاق المج��ال الجوي الس��وري أم��ام مقاتالتها ،وذلك ف��ي محاولة منها
لطمأنة اإلسرائيليين بان «الدولة» قادرة على حمايتهم ،خاصة أن حركة
الهج��رة المعاكس��ة ،من «إس��رائيل» ال��ى الخارج ،ق��د ازدادت كثيراً خالل
الس��نتين الماضيتي��ن .اذ بلغ��ت هجرة اليهود الش��رقيين ،الس��يفارديم ،من
«إس��رائيل» الى اس��بانيا والبرتغال فقط س��نة  2017أكثر من خمسة عشر
ال��ف مهاج��ر ،بع��د ان حصل��وا على جنس��يات تلك البلدان بس��بب أصولهم
األندلسية.
المص��در نفس��ه يؤك��د أن الدول��ة المصرية تميل ال��ى االعتقاد بأن نتن
ياه��و ق��د يلج��أ ال��ى عملي��ة محدودة عل��ى الحدود بي��ن فلس��طين المحتلة
ولبنان إلنقاذ ماء وجهه وأيضاً لتفلته من قرار السجن الذي ينتظره بقوة.
وأما نحن في محور المقاومة فنقول:
نح��ن جاه��زون ل��كل االحتم��االت ونراق��ب ع��ن كث��ب وبدق��ة عالية كل
تح � ّركات العدو وس��نكون ل��ه بالمرصاد براً جئتم ،بح��راً جئتم ،جواً جئتم
سحقون.
سحقون س ُت َ
سحقون س ُت َ
س ُت َ
بعدنا ط ّيبين ،قولوا اهلل…
محمد صادق الحسيني

