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افتتاحية اليوم

عودة إلى إحداثيات امليدان
تح��اول اللق��اءات الثنائي��ة الروس��ية التركية على مس��توى وزراء
الخارجية والدفاع أن تعيد ضبط اإليقاع السياس��ي وفقاً إلحداثيات
الميدان ،وهي التي كان ينتظر منها أن تؤشـر إلى ما يمكن أن تكون
علي��ه الخط��وة التالي��ة ،حي��ث جزم��ت معطيات تل��ك اللق��اءات أنها
انته��ت إل��ى غي��ر م��ا ب��دأت ب��ه ،بدلي��ل أن المراجع��ة أو التقيي��م الذي
أعلن عنه التركي طرح أكثر من إشارة استفهام ،وترك الحبل على
غاربه لكثير من االستنتاجات والتحليالت التي تشي بأن التوافق لم
يتأك��د ،وأن الس��ياق ال��ذي رس��مته التكهن��ات لم يقد إل��ى حيث يراد
لها أن تكون ،والقمة التي كانت رهناً بنتائج المحادثات ليس هناك
ما يوحي بأن دخانها األبيض سيرى النور حتى اللحظة على األقل.
ه��ذا يدف��ع إل��ى الجزم ب��أن أجن��دات التح��رك الميدان��ي باتت هي
المفصل ،وعلى أساس��ها يمكن القراءة سياس��ياً ،وأنها ستكون
القاط��رة ألي ح��راك سياس��ي ق��ادم ،وق��د تك��ون المعي��ار
الفعلي على نحو غير مسبوق ،بحيث إن ما هو مطروح
عل��ى الطاولة الميدانية التي تحركها حتى اللحظة
االعتب��ارات القائمة في المع��ادالت اإلقليمية والدولية
ب��ات الف��ارق الحقيق��ي والقيم��ة المضاف��ة سياس��ياً للعمل
الميدان��ي ،فيم��ا تتح��رك االس��قاطات السياس��ية غرباً وش��رقاً
لتكون المعيار والمنظم لما هو قادم.
م��ا يتضح اليوم أن الذاكرة السياس��ية للكثيري��ن تصاب بالعطب
المؤق��ت أو «المبرم��ج» ،بمعنى تتذكر ما تراه مناس��باً أو ما يتالقى
مع تمنياتها وتنس��ى ما ال يروق لها أو يخالف رغباتها ،وهو ما يمكن
لحظ��ه م��ن خ�لال ردود الفع��ل المتباين��ة عل��ى التط��ورات الميداني��ة
بأوجهها المختلفة التي أعقبت القرار األميركي باالنسحاب ،حيث
الغم��ز م��ن قن��اة المفاج��أة غي��ر المحس��وبة أو التش��كيك بالخط��وة
وأبعادها يثير تلك األسئلة المتعلقة باألجندات التي تعيد مطابقة
إيقاعها مجدداً على التطورات الميدانية بعد أن خرجت لدى البعض
من روزنامة االعتبارات والمعادالت التي ترسمها.

فس��ورية من��ذ البداي��ة كان��ت تق��ول :إن إع��ادة األم��ن واالس��تقرار
إل��ى كل الم��دن والبل��دات واجتثاث اإلرهاب م��ن كل بقعة هو األمر
الطبيع��ي الذي س��تؤول إليه مختلف الس��يناريوهات ،وهي الحصيلة
الت��ي س��تق ّر به��ا مختلف المواق��ف مهما كانت الموازي��ن اإلقليمية
والدولي��ة ،عل��ى ض��وء اإلقرار المنطقي بأن الرس��الة الس��ورية كانت
عل��ى درج��ة متقن��ة م��ن الوض��وح والبالغة بحك��م ما قدمت��ه التجربة
على األرض في المناطق التي سبقتها بالعودة.
وهذا في القراءة السياسية كان يكفي لليقين بأن األمور ستكون
وف��ق ه��ذا المعي��ار م��ع االعتراف ب��أن التوقي��ت يختلف ،وربم��ا يأخذ
ف��ي بع��ض حس��اباته م��ا تقتضي��ه الظ��روف أحيان �اً ،لكن ه��ذا اليقين
ل��م يتغي��ر ول��م يتبدل م��ع مرور الوق��ت ،ويفتح الش��هية على الس��ؤال
المنطق��ي وه��و م��اذا بع��د؟ ،وقد يكون هو األكثر ض��رورة بعد أن بات
الحدي��ث ع��ن الكثي��ر مم��ا ت��م طرح��ه خلفن��ا س��ابقاً ،رغ��م مح��اوالت
التسويف والترويج لكثير من األقاويل واالستنتاجات التي تعكس
أمنيات وتمنيات أكثر مما تحاكي الواقع.
م��ا يمك��ن القياس علي��ه هو المعيار ذاته الذي س��رى
عل��ى م��ا س��بق ،وأن الحصيل��ة النهائي��ة أو النات��ج
الفعل��ي س��يوصل إل��ى نقط��ة االرت��كاز الت��ي ترس��م
اإليقاع السياسي والميداني للمعركة ضد اإلرهاب
ومفاعيل��ه القادم��ة ب��كل أبعاده��ا ،ورس��م إحداثي��ات
التط��ورات الموازي��ة عل��ى أس��اس التقاطع��ات القائم��ة
والمس��تجدة ،وم��دى التطابق بين األجن��دات قريبها وبعيدها من
منظ��ور مس��احة المس��اهمة ف��ي الحراك ال��ذي تنتج��ه التطورات
الميداني��ة األخيرة وما س��بقها من رس��م لقواعد االش��تباك ،التي
ثب��ت بالدلي��ل القاط��ع أن الكثي��ر منه��ا َبط��ل ول��م يع��د صالح �اً،
والقليل منها الذي بقي قد تكون بعض جزئياته ال تزال تحتفظ
بصالحيته��ا ،لك��ن بمنظ��ور م��ا بعده��ا وش��روطه وحت��ى إيقاع��ه
المتحرك.

كيف يفكر العدو؟

نبوءة «عاموس عوز»

تس

هآر

كي��ف يمك��ن أن تح��ب به��ذا الق��در ش��خصاً مواقف��ه تعب��ر عم��ا فعله
باليس��ار الصهيون��ي؟ كي��ف يمك��ن أن تح��ب بش��كل كبي��ر صهيوني �اً
متش��بعاً ج��داً ومليئ �اً بالثق��ة بص��دق الصهيونية؟ كي��ف يمكن أن تحب
ش��خصاً متفائ� ً
لا جداً إلى درجة يصعب إصالح��ه؟ كيف يمكن أن تحب
الوج��ه الجمي��ل جداً للدولة الذي دم��روه في العالم إلى درجة التضليل؟
كي��ف يمك��ن أن تح��ب ش��خصاً مصقو ًال ج��داً ،كل جمل��ة يقولها تظهر
وكأنه��ا أخ��ذت من كتابه األخير؟ كيف كان يمكن أن نحب
كثي��راً عام��وس ع��وز ،ولكن لم يكن باإلم��كان أن نحبه بهذا
القدر؟
لس��ر ف��ي ش��خصيته ،ف��ي صورته اآلس��رة ،ف��ي تواضعه
المده��ش ،ف��ي س��حره .كل لق��اء معه كان يعتب��ر تجربة
تحب��س األنف��اس ،كل مكالم��ة هاتفي��ة ـ حت��ى األخي��رة الت��ي
أكد فيها بأنه بعد انخفاض حرارته سنعود ونلتقي ـ كانت تبعث
عل��ى األم��ل .عندما أحضرت له مس��ودة لخطاب من خطابات ش��معون
بي��رس ك��ي يب��دي مالحظت��ه عليه��ا ،ف��ي عي��د الغفران ف��ي الع��ام 1993
عندم��ا ذهب��ت ف��ي أعقاب «قصة عن الحب والظالم» إلى البيت في ش��ارع
ب��ن يه��ودا  175الذي كانت تعيش في��ه خالته ،ومن هناك إلى زقاق يفيه
ن��وف ،مث��ل الرحل��ة األخي��رة لوالدته قب��ل انتحارها وحتى وجبة العش��اء
ف��ي الع��ام  2010م��ع أ .ب يهوش��ع ،وماري��و فاركس يوس��ا ،وه��و يخمن أن
أحدهم��ا س��يحصل عل��ى جائزة نوبل .وبعد بضعة أس��ابيع م��ن ذلك فاز
بها فاركس يوسا ـ من كل لقاء معه بقي شيء ما ال يمكن نسيانه.
إس��رائيل س��تكون دول��ة مختلف��ة بدون��ه ،وه��ذا ل��ن يحدث عل��ى الفور.
ولكن فجأة سنكتش��ف أنه لم يبق أي ش��يء من الدولة التي اعتقدنا أنها
جميل��ة وعادل��ة ،وأننا بقينا فقط مع ميري ريغ��ف ،ترامبية صغيرة ،لكن
م��ن الجان��ب هي تض��يء ع��دة مصابيح قديمة ،وترس��ل األض��واء القليلة
نحو الظالم الس��ائد .اآلن خفت ضوء المصباح .دائماً عرفنا أن في كل
نهاية ثمة عاموس عوز ،أما اآلن فلم يعد موجوداً.
قبل بضعة أشهر أعطاني صورة عن رسالة كتبها يشعياهو ليفوفيتش
لمح��ررة «داف��ار» ،حنه زيمر« :أنا قريب من رأي عاموس عوز بأن س��يطرة

االحتالل على المناطق وعلى  1.5مليون عربي مس��تعبد س��تدمر الشعب
والدول��ة ـ ستفس��دنا كيه��ود وكبش��ر ،م��ن ناحي��ة قومي��ة واجتماعي��ة
وإنس��انية وأخالقي��ة عل��ى ح��د س��واء .وس��نصبح أوديس��ا اإلس��رائيلية،
المحك��وم عليه��ا بالتف��كك والفن��اء» .التاري��خ ،1967/9/8 :ثالثة أش��هر
بعد حرب األيام الستة .عوز ابن الـ  28سنة كان النبي عاموس.
النب��ي عام��وس في « :1989عصابة مس��يحانية ،منغلقة ومتوحش��ة،
ظه��رت م��ن داخل زاوية مظلمة في اليهودي��ة ،وهي تهدد بتخريب كل
م��ا ه��و عزي��ز ومق��دس لدين��ا ،وتف��رض علين��ا عب��ادة الدم المتوحش��ة
والمجنون��ة… نابل��س والخليل هي وس��ائل فق��ط ،وكذا محطات
في طريق «لفنغر» وكهانا للتخلي عن الرؤية المجنونة لتل
أبي��ب والق��دس وأمثالهم��ا» .والنب��ي عاموس ف��ي الخطاب
نفس��ه قال( :إذا لم تهبّا ـ يا س��يد ش��امير ويا س��يد رابين
ـ وتقوم��ا بالدع��وة إل��ى القت��ل ،فأنتم��ا أيض �اً ل��ن تكون��ا
محصنين من رصاص القاتلين).
عام��وس ع��وز ل��م يك��ن محق �اً ف��ي كل أقواله .لق��د آمن أن
اليه��ود والفلس��طينيين يج��ب أن ينفصل��وا (يتطلق��وا ،حس��ب
تعبي��ره) ،وتعام��ل بص��ورة متناظرة مع الش��عبين ،تناظر ل��م يوجد في أي
ي��وم ل��دى الجمي��ع .ف��ي إح��دى المحاض��رات األخي��رة الت��ي تحول��ت إلى
ع��دوى م��ع أكث��ر م��ن  100أل��ف مش��اهدة ف��ي ال �ـ «يوتي��وب» ،هاج��م حل
الدولة الواحدة ،الذي تبناه أفضل أصدقائه أ.ب يهوش��ع ،وقال :لن تكون
في أي يوم دولة ثنائية القومية ،بل دولة عربية فقط مع أقلية يهودية.
وهاج��م أيض �اً ف��ي تل��ك المحاض��رة أوص��اف األبرتهاي��د الت��ي
أطلقته��ا أن��ا .آخر الصهاينة األخالقيين لم يكن يس��تطيع أن يصدق
ب��أن الوض��ع خطي��ر جداً ال يمكن إصالحه .ع��وز كان آخر الصهاينة
األخالقيين.
بالضبط مثلما آمن في األس��بوع الماضي بأننا سنش��رب القهوة معاً ـ
«القهوة أصبحت جاهزة» ـ كما أنه آمن بأن البالد ستقسم .هذان أمران
لم يتحققا .ويبدو أنهما لن يتحققا أبداً ،وهذا محزن جداً.
جدعون ليفي
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السعودية  ..تغيير السياسات وليس األشخاص
حقيق��ة واح��دة اكدته��ا الخط��وة
الس��عودية االخي��رة بقيامه��ا بتعديله��ا
ال��وزاري المفاج��ئ ،مفاده��ا ان البي��ت
الس��عودي ش��عر ،ربم��ا للم��رة االول��ى من��ذ
سيطرته على الحكم قبل اكثر من ثمانية
عقود ،بانه فقد الكثير من المصداقية وان
عليه استعادة شيء منها اذا اراد البقاء في
السلطة .واذا كانت جريمة قتل االعالمي
جم��ال خاش��قجي الش��عرة الت��ي قصم��ت
ظهر البعير ،فان سياسات اخرى انتهجتها
المملك��ة ف��ي االعوام االخيرة س��اهمت في
الغض��ب الدول��ي ال��ذي انفجر بع��د حادثة
اسطنبول.
تتص��در تل��ك القضاي��ا الح��رب الت��ي
ش��نتها الس��عودية واالم��ارات والبحري��ن
(وعشر دول اخرى) على اليمن والتي بدأت
مؤخرا تس��تثير مش��اعر العالم بعد انتشار
صور المرض والجوع والدمار .ولوال الدعم
غي��ر المحدود او المش��روط م��ن التحالف
االنكلو ـ أمريكي لكان الغضب الدولي أشد
وط��أة وأوس��ع م��دى .فعل��ى م��دى الس��نوات
االربع الماضية مارس التحالف العسكري
بقي��ادة الس��عودية سياس��ة تكمي��م االف��واه
ومنع بث مش��اهد الدمار المادي والبش��ري
في بلد ذي حضارة راس��خة وتاريخ انس��اني
وإس�لامي ناص��ع .يضاف ال��ى ذلك ضعف
االداء عل��ى صعي��د السياس��ات الداخلي��ة
واالقليمي��ة والفش��ل الذري��ع
للدبلوماس��ية الس��عودية
ف��ي قضي��ة ف��رض
الحص��ار عل��ى دول��ة
قط��ر .ه��ذه العوام��ل
مجتمع��ة دفع��ت العاه��ل
الس��عودي للقي��ام بالتغيي��ر
ال��وزاري ف��ي محاول��ة الح��داث
تغيي��ر ل��دى العال��م بوج��ود ديناميكي��ة
سياس��ية ودبلوماس��ية لدى نظام لم يعرف
بالمب��ادرات االصالحي��ة او احت��رام حق��وق
االنسان.
وم��ن المؤك��د ان الدبلوماس��ية
الس��عودية ف��ي االع��وام االخي��رة اصبح��ت
اكث��ر تح��ررا واقدام��ا وحض��ورا عل��ى
الصعي��د االقليم��ي والدول��ي .ولك��ن ه��ذه
الدبلوماس��ية ه��ي االخ��رى ادت لتراج��ع
موق��ع المملك��ة المي��زان االخالقي الدولي
المعن��ي بمراقب��ة التط��ور الديمقراط��ي
والحقوق��ي وقضايا العدالة والس�لام .هذه
الدبلوماس��ية س��اهمت ف��ي حماي��ة النظام
من ضربات كانت ستكون موجعة.
تب��رز بض��ع قضاي��ا كب��رى حدث��ت منذ
مطل��ع التس��عينات وس��اهمت ف��ي تش��كيل
النظ��رة العالمي��ة للجزي��رة العربي��ة
خصوصا المملكة العربية السعودية.
اوله��ا االجتي��اح العراق��ي لالراض��ي
الكويتي��ة ف��ي  2آب  /اغس��طس 1990
والح��رب الت��ي اعقبته��ا .اظه��ر ذل��ك
االجتي��اح هشاش��ة سياس��ية وعس��كرية
واضح��ة في الجس��د الخليجي الذي تمثل
السعودية رأسه.
فق��د فش��ل مجل��س التع��اون الخليجي
ف��ي التنب��ؤ باالجتي��اح او االس��تعداد ل��ه.
كم��ا فش��ل ف��ي التص��دي ل��ه بع��د وقوعه،
ووج��دت القي��ادة الس��عودية نفس��ها
مضط��رة لالس��تنجاد بالوالي��ات المتح��دة
وحليفاته��ا ،وربم��ا دفعه��ا ذل��ك للتفكي��ر

الج��اد ف��ي انه��اء حال��ة الح��رب م��ع ق��وات
االحت�لال االس��رائيلية والب��دء بتطبي��ع
العالقات مع «اس��رائيل» .انه تحول كبير
ف��ي الدبلوماس��ية الس��عودية والسياس��ات
اإلس�لامية المحافظ��ة الت��ي اق��ام الملك
عبد العزيز مملكته على اساسها.
ثانيه��ا :ح��وادث  11أيل��ول /س��بتمبر
اإلرهابي��ة وم��ا تركته من ص��ورة اصبحت
نمطي��ة ،لل��دور الس��عودي ف��ي تل��ك
الحادث��ة اإلرهابي��ة ،خصوص��ا مع ثبوت ان
 15م��ن االش��خاص التس��عة عش��ر الذي��ن
قام��وا بتفجي��ر الطائ��رات كان��وا من ذوي
الجنس��ية الس��عودية .ه��ذه الحادث��ة الت��ي
تعتب��ر باك��ورة اإلره��اب الدول��ي الواس��ع
النط��اق فتح��ت اعي��ن العال��م عل��ى ال��دور
الس��عودي ف��ي رعاي��ة فك��ر التط��رف ونزعة
اإلرهاب.
وبغ��ض النظ��ر عم��ا اذا كان اح��د م��ن
رموز البيت الس��عودي متورطا في التمويل
ام ان االم��ر مقتصر على بث الفكر الديني
المتط��رف المؤس��س عل��ى فك��ر الش��يخ
محمد بن عبد الوهاب ،فان االنطباع العام
ان الحاكم يتحمل جانبا من المسؤولية.
وبع��د س��نوات عل��ى تل��ك الحادث��ة أق��ر
الكونغ��رس األمريك��ي قان��ون «جاس��تا»
ال��ذي يس��مح لعائ�لات ضحاي��ا  11أيلول /
سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية امام
المحاكم المدنية طلبا للتعويضات.
وق��د أغض��ب ذل��ك الق��رار الحكوم��ة
الس��عودية وبذل��ت امواال هائل��ة لمواجهته
بتحري��ك بع��ض اعض��اء الكونغ��رس
وش��ركات العالق��ات العام��ة
لتجمي��ده عل��ى االق��ل .ويق��ول
بع��ض المحللين ان االم��وال التي
تعه��دت الري��اض بدفعه��ا لواش��نطن
بطل��ب م��ن الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب تتضم��ن تعويض��ات تدف��ع لعائالت
الضحاي��ا خارج المحاك��م ،فتلك صيغة
مفيدة للطرفين.
ام��ا التط��ور الثال��ث فه��و الح��رب عل��ى
اليم��ن الت��ي س��تكمل بع��د اق��ل م��ن ثالث��ة
ش��هور عامه��ا الراب��ع .ويمك��ن الق��ول انه��ا
كان��ت المخاط��رة األس��وأ لول��ي العه��د
الس��عودي .فق��د اث��ارت الش��عب اليمن��ي
ض��د المملكة ،وحرك��ت الضمير العالمي
للتعاطف مع ضحاياها وش��جب السعودية
واالم��ارات والبحري��ن بس��بب دور كل
منه��ا ف��ي الع��دوان ،ول��م تب��ق جه��ة دولي��ة
مرموقة اال اتخذت موقفا مطالبا بالوقف
الف��وري للح��رب التي اتت عل��ى االخضر و
اليابس.
ولك��ن االخط��ر م��ن ذلك ،ف��ي المنظور
الس��عودي ،ان وقفه��ا يس��اوي اعتراف��ا
س��عوديا بالهزيم��ة ام��ام صم��ود الش��عب
اليمن��ي .ولك��ن الموق��ف الس��عودي ب��دأ
يت��آكل خصوص��ا بع��د فش��ل الق��وات
الس��عودية واالماراتي��ة ف��ي الس��يطرة عل��ى
مين��اء الحدي��دة برغ��م الحش��د العس��كري
الكبي��ر لف��رض حص��ار عليه��ا م��ن كل
الجهات وقطع طرق االمداد عنها.
م��ع ذل��ك اس��تطاع اليمني��ون الصم��ود
والدف��اع ع��ن المدين��ة وقت��ل العش��رات من
الس��عوديين واالماراتيي��ن ،االم��ر ال��ذي
اجبره��م عل��ى القب��ول بوق��ف اط�لاق
الن��ار .ج��اء ذل��ك ف��ي جول��ة المحادث��ات

الت��ي عق��دت ه��ذا الش��هر ف��ي العاصم��ة
الس��ويدية ،س��توكهولم ،بحضور ممثلين
ع��ن اليمنيي��ن بقي��ادة حرك��ة انص��ار اهلل
(الحوثيي��ن) واب��داء مرون��ة كب��رى ف��ي
المواضي��ع الت��ي ه��ي موض��وع النق��اش.
وتح��ت الضغ��ط الدول��ي ونظ��را لحض��ور
المبع��وث الخ��اص لليم��ن التاب��ع لالم��م
المتح��دة وافق��ت االط��راف عل��ى وق��ف
اطالق النار في ميناء الحديدة.
وستستمر المفاوضات من اجل التوصل
لصيغ��ة توافقي��ة تفض��ي ال��ى تش��كيل
حكوم��ة وطنية ثم الش��روع في االنتخابات
البرلماني��ة .اليمني��ون وجدوا انفس��هم في
س��توكهولم يتفاوض��ون م��ع ق��وى اجنبية
ولي��س م��ع معارضيه��م م��ن اليمنيي��ن،
االم��ر ال��ذي اضف��ى عليهم قيمة سياس��ية
كب��رى وجعله��م رقما صعبا ف��ي المعادلة
السياس��ية اليمني��ة .وق��د كان ه��ذا م��ن
االمور التي اغاظت الرياض ودفعتها لش��ن
العدوان قبل اربعة اعوام.
الدبلوماس��ية الس��عودية ف��ي الس��نوات
األربع األخي��رة التي اعقبت رحيل الملك
عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز ف��ي كان��ون
الثان��ي /يناي��ر  2015اصبحت اكثر تحررا
وح��راكا ،ولك��ن الس��عودية اصيب��ت ب��داء
العظمة معتقدة ان بامكانها فعل ما تشاء.
فما س��بب ه��ذا الش��عور الوهم��ي المفاجئ
بالعظمة والكبرياء؟.
ثم��ة عوام��ل عدي��دة س��اهمت في ذلك
ومنها اوال :ما حققته السعودية (بالتعاون
م��ع ق��وى الث��ورة المض��ادة) م��ن انج��ازات
ذات ش��أن ف��ي تصديه��ا للث��ورات العربي��ة
وافشالها جميعا.
ثانيه��ا :التوج��ه لتطبي��ع العالق��ات
بي��ن الكي��ان االس��رائيلي وبع��ض دول
الخليج(الفارس��ي) كالسعودية واالمارات
والبحرين .البعد االسرائيلي له دور كبير
ف��ي توجي��ه السياس��ة الس��عودية الجدي��دة
الت��ي تبناه��ا ولي العهد محمد بن س��لمان
وفرضه��ا عل��ى وال��ده العاج��ز ع��ن ادارة
الدول��ة نظ��را لتقدم��ه ف��ي العم��ر وتداع��ي
قواه الجسدية والعقلية.
ه��ذه السياس��ة اصبح��ت تتمح��ور ح��ول
قضاي��ا ث�لاث :التص��دي ألي��ة محاول��ة
للتغيي��ر السياس��ي ف��ي ال��دول العربي��ة
باس��تخدام الخب��رات االس��رائيلية
المدعومة بما توفره أمريكا وبريطانيا من
دعم امني لالنظمة العربية.
ثالثه��ا :التص��دي للنف��وذ اإليران��ي في
الش��رق االوس��ط خصوص��ا بع��د ح��دوث
التغي��رات غي��ر المتوقع��ة ومنه��ا جن��وح
الع��راق نح��و االس��تقرار بع��د تصدي��ه
لتنظيم داعش وكسر ظهرها في االراضي
العراقي��ة ،وتحط��م اآلم��ال الس��عودية على
صخ��رة الصم��ود اليمن��ي في الح��رب التي
مض��ى عليه��ا اربعة اع��وام ،والس��عي النهاء
القضي��ة الفلس��طينية للتطبي��ع م��ع
الكي��ان االس��رائيلي ف��ي مقاب��ل خدمات��ه
األمنية لهذه االنظمة .هذه االستراتيجية
ال يب��دو له��ا نجاح��ات تذك��ر .ثالثه��ا:
ضم��ان المصال��ح األمريكي��ة ف��ي الش��رق
االوس��ط .واقن��اع واش��نطن بض��رورة
حماي��ة ه��ذه االنظم��ة لتس��تطيع القي��ام
بذلك.
د.سعيد الشهابي

عين على الصحافة االجنبية

أكاديمي بريطاني يكشف عن مؤامرة جهاز أمن الدولة اإلماراتي لتوريطه
في التجسس

ديان

لغار

ا

كش��ف األكاديم��ي البريطاني،ماثي��و هيدج��ز ،ال��ذي س��جنته
اإلمارات العربية بتهمة التجس��س عن مؤامرة تعرض لها من قبل جهاز
أمن الدولة اإلماراتي.
وق��ال هيدج��ز ف��ي حدي��ث لصحيف��ة (الغاردي��ان) إن��ه ال يش��عر ب��أي
استياء تجاه صديقه اإلماراتي الذي شهد ضده لكنه عبر عن خيبة أمله
من (بيته) الثاني الذي خانه ،في إشارة إلى دولة اإلمارات نفسها.
وعل��ى الرغ��م م��ن المعان��اة التي تعرض له��ا ،وصف هيدج��ز اإلمارات
بأنه��ا بيت��ه الثان��ي حي��ث كان��ت أس��رته تعي��ش هن��اك ،وف��ي
طفولت��ه كان ف��ي مدرس��ة داخلي��ة ف��ي بريطاني��ا وكان
كثي��راً م��ا يس��افر لزي��ارة أس��رته في اإلم��ارات في كل
عطل��ة مدرس��ية ،وق��ال (ل��م أكن أش��عر أب��داً بأنني في
خط��ر هن��اك) ،متحدث �اً ع��ن طفولته في اإلم��ارات حيث
تعود أن يلهو مع أصدقائه هناك.
وتح��دث األكاديم��ي البريطاني عن تفاصيل عالقة الصداقة
ال��ذي جمعت��ه بمواط��ن إمارات��ي وش��ى ب��ه قائ� ً
لا( :تعرف��ت علي��ه من
خ�لال العم��ل وكن��ا أصدق��اء) مضيف �اً أن ه��ذا الصدي��ق حض��ر ف��ي
المحكم��ة وق��دم ش��هادة ض��ده ،مبدي �اً تفهمه للظ��روف التي م��ر بها ذاك
الصديق حتى يش��هد ضده قائ ً
ال( :س��يكون من الس��هل الش��عور بالغضب
تجاهه ،لكن ليس لدي أدنى فكرة عن أي ظرف تعرض له ،أو إذا كان قد
أجب��ر عل��ى هذه الش��هادة من قبل األمن اإلماراتي ،ال أس��تطيع أن ألومه،
ربما لم يكن لديه خيار آخر ،هو نفسه قد يكون ضحية).
وكان هيدج��ز ق��د نف��ى تهمة التجس��س التي وجهتها ل��ه اإلمارات إذ

زعم��ت الحكوم��ة أن��ه كان جاسوس �اً بنس��بة  100ف��ي المئ��ة مؤك��داً أنه
كان يج��ري أبحاث �اً لني��ل ش��هادة الدكتوراه ،لكنه ُس��جن م��دى الحياة
الشهر الماضي بعد محاكمة استمرت خمس دقائق ،ولكن حدث تحول
كبي��ر ف��ي قضيت��ه ،حين ت��م العفو عنه رس��مياً يوم  26نوفمبر /تش��رين
الثان��ي الماض��ي ،وق��د أث��رت ه��ذه القضي��ة على العالق��ات بي��ن اإلمارات
والمملكة المتحدة قبل قرار أبوظبي اإلفراج عنه.
ام��ا دانيي�لا تيخ��ادا ،زوجة ماثيو ،الت��ي حضرت حكم النط��ق بإدانته،
فق��د كان��ت تناض��ل م��ن أج��ل إط�لاق س��راحه ،وح��اول الزوج��ان بع��د
عودتهما إلى إنكلترا الش��هر الماضي ،نس��يان ما تعرضا له( ،لكن صدمة
العام الماضي لم تكن سهلة) بحسب ما نقلته الصحيفة عنهما.
وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر  27عاماً ،إنها استس��لمت في
وق��ت من األوقات لحقيقة أنها س��تعيش باق��ي عمرها بمفردها
دون زوجه��ا( ،كان��ت هن��اك أوق��ات عصيب��ة ش��عرت فيه��ا
بالهزيم��ة  ،لكنه��ا رغ��م ذل��ك أص��رت على القت��ال من أجل
حريته.
وكش��ف هيدجيز إنه ليس لديه أي فكرة عن س��بب استهدافه
م��ن قب��ل الس��لطات اإلماراتي��ة ،الت��ي كان��ت تراقبه وتتجس��س على
هاتف��ه حس��ب قول��ه ،مضيفاً( :ما زلت جاسوس �اً مدانا ،وهو أمر س��خيف
تماما كما يبدو ،سيؤثر ذلك على نزاهتي األكاديمية.(.
واش��ارت (الغارديان) إلى إن هيدجز أصبح يتحرك حام ً
ال أدويته معه
التي يبدو أنه سيضطر إلى تناولها (بقية حياته) كجزء من عالجه من
األزمة التي تعرض لها في اإلمارات.

َعي أن سيادة العراق جاءت بالدماء وأن القواعد
على األحمق ترامب أن ي َ
العسكرية ال ُتبنى في بلد املقاومة والشهداء…
أكدت المتحدثة باسم البيت األبيض سارة ساندرز أن الرئيس
األمريك��ي دونال��د ترام��ب ق��د زا َر الع��راق ف��ي وقت متأخ��ر من ليلة
المي�لاد والتق��ى الجن��ود األمريكيي��ن ف��ي قاع��دة عي��ن األس��د ف��ي
األنبار .
كشف مصدر عراقي أن الرئاسات العراقية رفضت طلب ترامب
عق��د لقاء في قاعدة عين األس��د معتب��رة أن لطلبه خروجاً
ع��ن البروتوك��ول الدول��ي وأن س��يادة الع��راق ف��وق أي
اعتبار .
ف��ي حي��ن أش��ار الرئي��س األمريك��ي ف��ي تصريحه
للصحفيي��ن أن (وجودن��ا ف��ي س��ورية ل��م يك��ن أب��داً
ب�لا نهاي��ة لك��ن ال خطط عل��ى اإلطالق لس��حب القوات
العسكرية من العراق وأضاف قد نستخدم العراق كقاعدة
إذا أردنا القيام بشيء في سورية .
تض��ارب التصريح��ات ه��و س��يد الموق��ف ألن ترام��ب أطل��ق ي��د
أردوغ��ان ف��ي س��ورية وأعل��ن ع��ن س��حب قوات��ه م��ن ث��م ع��اد ليجدد
عربي مجاور إن لزم
التهديد باس��تهداف األراضي الس��ورية من بل ٍد ٍ
األمر .
ف��ي الوق��ت ال��ذي كان يحتف��ل فيه ترام��ب مع جن��وده بصحبة
زوجته ميالنيا كانت س��ت طائرات حربية اس��رائيلية من نوع F35
 F16 /تنفذان غارات جوية ضد مواقع عس��كرية س��ورية واس��تمرت
لمدة تسعين دقيقة استخدمت فيها صواريخ ُمجنحة وقنابل .
جاء الرد الس��وري الف��وري والمفاجئ لالس��رائيلي أن الجهوزية
عالية وأن عين األسد ال تنام إذ قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط

أربعة عش��ر هدف من أصل س��تة عش��ر وقد نتج عن العدوان إصابة
ثالثة جنود وأضرار في مخزن أسلحة في ريف دمشق الغربي .
اسرائيل التي اعتادت على اللعب بالنار تلقت ضربات صاروخية
تحذيري��ة مفاده��ا أن زم��ن عدم الرد قد ولى وأن س��ورية باتت قادرة
على رد الصاع صاعين والصاروخ باثنين .
ف��ي زي��ارة ترام��ب للمنطق��ة المش��تعلة من � ُذ تولي��ه منصبه عدة
رسائل :
أو ً
ال  :إن الق��وات األمريكي��ة ق��ادرة عل��ى اس��تهداف األراض��ي
الس��ورية م��ن الع��راق حت��ى ل��و انس��حبت م��ن قواعده��ا ف��ي
سورية .
ثاني �اً  :إن للحض��ور األمريك��ي مكانته ولن تتخلى
اإلدارة األمريكي��ة ع��ن حصته��ا في الش��رق األوس��ط
كم��ا أعتق��د البع��ض م��ن خ�لال ق��رار الس��حب
المفاجئ.
ثالثاً  :هو تعم َد ترك منصب وزير الدفاع األمريكي شاغراً
لتفرده بالقرارات العسكرية وعدم الرجوع ألي رأي يخالف رؤيته .
ال نري��د أن ننظ��ر إل��ى النص��ف الف��ارغ م��ن ال��كأس لك��ن حس��ب
اعتق��ادي أن هن��اك منهجي��ة جدي��دة ل��دى عق��ل ترام��ب العدوان��ي
تج��اه الع��رب وتج��اه دول المنطق��ة لن تك��ون ُمرضي��ة بالقدر الذي
نعتق��ده وعل��ى دول المنطق��ة وروس��يا والحلف��اء أن ُي��دركان أن
الثعل��ب األمريك��ي ينقض على فريس��ته في أكث��ر اللحظات التي
ومنسحب .
ومتخلي ُ
يوهم بها خصمه أنه ضعيف ُ
مايا التالوي

