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إسرائيل تعيش آخر أيام عصرها الذهبي

افتتاحية اليوم

بث املُقا َبلة التي َ
ملاذا طا َلب السيسي ب َعدم ّ
أعطاها َمل َّطة «سي بي إس» األمريك ّية؟
ْ
الم ّ
صري عبد الفتاح
أن ي ِ
ُعط��ي الرئيس ِ
السيسي ُمقابل ًة مع ّ
محطة تلفزيون (سي بي
والص��ورة وي َتحدَّث
بالص��وت ُّ
إس) األمريك ّي��ة َّ
�اون ُم َّ
�ف م��ع دول��ة االح ِتالل
كث� ٍ
فيه��ا ع��ن تع� ٍ
واجهة (اإلرهاب) في سيناء،
اإلسرائيلي في ُم َ
ّ
وي ِّ
ُؤك��د ف��ي ال َوق� ِ�ت نفس��ه ع��دم ِص َّحة
األنب��اء الت��ي ُت ِّ
ؤك��د وج��ود  60ألف
المع َتقالت
َسجين سياس� ّ�ي في ُ
المصر ّي��ة ،وي ْن ِف��ي وج��ود
ِ
ُس َجناء ِسياسيين ِمن األساس،
أن ي ْ
بيعي ،ولكن ْ
َط ُلب
فه��ذا ْ
أم ٌر َط ٌّ
ِمن َسفيره في واشنطن َّ
الت ُّ
دخل لدَى
الم ّ
أم ٌر
حط��ة ل َعدم َ
المقابَلة ،فهذا ْ
إذاع��ة ُ
َ
طبيعي ُيش��ير إلى ثالث ُنقاط أساس � ّية
غي��ر
ّ
أي َش��خص َ
ُت َح ِّت��م َعلين��ا ،أو ّ
آخ��ر خبي��ر ف��ي
والسياس��ات َّ
أوس��ط ّية
الش��رق َ
ُش��ؤون اإلعالم ِّ
الت ُّ
َّ
وقف ِعندَها:
ُ
َ
ُ
ومستش��ارين
األول��ىَ :ع��دم وجود خبراء ُ
َعرف��ون َ
الخريط��ة
ح��ول الرئي��س السيس��ي ي ِ
خاص � ًة،
اإلعالم ّي��ة ال َغرب ّي��ة ،واألمريك ّي��ة
َّ
وآل ّي��ات عملها ،واس��تقالل ّيتها َعن ُحكومتها،
والمهن ّية التي ي َت َّ
العاملين
ُ
متع ِب ِهما ِ
والجرأة ِ
ّ
فم ْث��ل
�هم،
�
س
رئي
�ون
�
ف
َعر
ي
ال
�م
�
ه
ن
أ
أو
�ا،
فيه�
ِ
ِ

ُم ِك��ن أن تت��م دون تنس��يق
المقا َبل��ة ال ي ْ
ه��ذه ُ
ِم��ن ِق َب��ل ه��ؤالء .الثاني��ة :ع��دم ال ُق��درة على
ْ
الحقا ِئق عن الرأي العامِ ،سوا ًء َ
كان
إخفاء َ
َ
المعلوم��ات
�ورة
�
ث
�ل
�
ظ
�ي
�
ف
�ا
�
ربي
غ
و
أ
�ا
�
ربي
َ
َع ًّ ْ ًّ
ِ
الحال ّي��ة الت��ي َتس��ود العال��م ،ووجود وس��ائل
الس��يطرة
التواصل
االجتماعي التي ي ْ
َص ُعب َّ
ّ
الحريّة
َعليها ،واس� َ
�احة ُ
�تطاعت في ِظل ِمس� َ
الم َت ِّ
أمامه��اْ ،
أن تتج��اوَز وس��ا ِئل
وف��رة َ
ُ
راحل.
اإلعالم التقليديّة ِب َم ِ
الثالث��ةِ :عندم��ا ُيق � ِدم ّ
أي
َمس��ؤول عرب� ّ�ي عل��ى إعط��ا ِء
لم ّ
حط � ٍة
ُمقابل � ٍة أو َتصري� ٍ�ح َ
تلفزيون ّي��ة أو صحيف��ة
غرب ّي��ة ،ف� ّ
المقا َبل��ة وما
�إن ه��ذه ُ
و َرد فيه��ا ِم��ن معلوم��ات با َتت ُملك
ّ
المس��ؤولّ ،
أي أ ّنه��ا
المحط��ة ،ولي��س ُمل��ك َ
ُ
َ
صاص��ة ِعندم��ا تخ � ُرج ِم��ن ف ّوه��ة
الر َ
ِم ْث��ل َّ
ُّ
ْ
َّ
ّ
ال ُبندق ّي��ة فإن��ه ال يُم ِك��ن إعا َدته��ا أو الت َحكم
الم ّ
حطة التلفزيون ّية األمريك ّية س � َت ُبث
ِبهاَ .
كامل ًة
�ي
�
س
السي
الرئيس
مع
قابلة
الم
ه��ذه ُ
ِ
ي��وم األح��د ،و َب��دأت ِف ً
عل ف��ي َّ
التمهي��د لهَذ ِه
الخط��وة ِب َب��ث فق��رات ِمنه��ا َّ
ُ
بالتقس��يط
المري��ح
المري��ح له��اُ ،
ومش��اهديها ،وغي��ر ُ
ُ

المصر ّي��ة َح ْتم��اّ ،
ألن م��ا قال��ه
للس��لطات ِ
الرئي��س السيس��ي ال َيخ � ِدم ُحكومت��ه ،س��واء
َّ
الم َت َع ِّل��ق َّ
بالتع��اون َم��ع إس��رائيل ف��ي
الش��ق ُ
َ
تجمعات
صف
ق
ب
راتها
ئ
لطا
ماح
والس
سيناء،
ّ
َّ
ِ
تنظيم (الدولة اإلسالم ّية) أو (داعش) ،وربّما
ْ
اإلرهابي في َن َظر
يخ ِدم ما قاله هذا التنظيم
ّ
البعضَّ ،
والش��يء نفس��ه يُقال أيْضا َعن َن ِفي
َقت ال ت َت َّ
وقف
وجود ُمع َتقلين ِسياس ّيين ،في و ٍ
المصر ّي��ة َع��ن نش��ر أنب��ا ِء
وس��ا ِئل اإلع�لام ِ
والم َ
حاكم��ات ،وإص��دار أح��كام
االع ِتق��االت ُ
المئات،
بالس��جن ُ
َّ
المؤبَّد ،أو اإلعدام في َح ِّق ِ
أو اآلالف ِم ْنهُم.
الم ّ
صري َشيء،
َّ
الس��يطر ُة على اإلعالم ِ
َّ
َ
بي َش��ي ٌء َ
آخر،
ن
األج
اإلعالم
�ع
�
م
�ي
�
عاط
َ
ّ
والت ِ
ُم ْخ َت ِل� ٌ
الصع��ب
والحقا ِئ��ق ِم��ن َّ
�ف َتمام��اَ ،
التعتي��م عليها في هذا َّ
َّ
أص َبح
الز َم��ن الذي ْ
الس�لاح َ
الس�لام
مني َّ
اإلعالم هو ِّ
األهم في َز ّ
والح��رب ،أل ّنه َ
بات َ
السياس��ي
َ
أج ْندات ِّ
يضع ِ
ٌ
َ
(مثل) ِم ٌّ
صري يتردَّد
�س ال َع ْكسُ .هن��اك َ
ولي� َ
َ
األش � ّقاء ف��ي أرض
كثي��را عل��ى ِ
ألس � َنة ِ
ال ِكنان��ة يق��ول (ال َتن��ام ج ْن� ْ�ب ال ُقب��ور ح ّت��ى
زع َجة)َ ..ن ْت � ُرك ال َبا ِقي
ال َت��رى
كوابي��س ُم ِ
ِ
ل َف ْه ِم ُكم.

الكيان اإلسرائيلي يعترف :الرئيس األسد انتصر وسورية تعود ملكانتها

تعي��ش دول��ة االحت�لال اآلن عص��را ذهبي��ا،
خاص��ة م��ع وج��ود دونال��د ترام��ب ومستش��اريه
الصهاين��ة بمعظمهم ،الس��يما الثال��وث الصهيوني
ج��ارد كوش��نر وغرينب�لات وديفي��د فريدم��ان،
المس��ؤول ع��ن مل��ف عملي��ة الس�لام ف��ي الش��رق
األوس��ط .وتدف��ع س��كرة االنتص��ارات اآلني��ة رئي��س
حكوم��ة دول��ة االحت�لال إل��ى التص��رف بغ��رور غي��ر
مس��بوق ،فيتم��ادى جيش��ه االحتالل��ي ف��ي التنكيل
بالفلسطينيين ،ويضاعف النشاطات االستيطانية
ويطل��ق قطعان المس��توطنين لتنفي��ذ االعتداءات
عليه��م .يت��م ذل��ك ب��دون اي ضواب��ط أو خط��وط
حم��ر .ويتجاه��ل نصائ��ح األصدق��اء ويمع��ن ف��ي
الخطأ ،ويتعالى في تصرفاتها حتى على الحلفاء،
وتمنع��ه ه��ذه االنتصارات غي��ر الدائمة عن التفكير
بيوم غد وعواقب هذا االندفاع.
وتغض��ب حكومة االحت�لال األكثر يمينية
في تاريخ الكيان الصهيوني ،األصدقاء والحلفاء
وش��عوب العال��م ،وتزي��د م��ن ع��داء األع��داء،
بتصرفاته��ا المتعجرف��ة وتصريحاتها ،مطمئنة
إل��ى أن ردود الفع��ل الدولي��ة ل��ن تك��ون أكثر من
بيان��ات ال قيم��ة له��ا .وتظ��ن حكوم��ة االحت�لال
واهم��ة ،انه��ا تمس��ك ب��كل األوراق والخي��وط
وأنه��ا متنف��ذة في موس��كو م��رورا بلن��دن وبرلين
كما هي متنفذة في واشنطن ونيويورك ،ووصل
ه��و
الغرور بنتنياهو إلى حد االعتقاد أنه
من يملي ش��روطه على اآلخرين
وه��و م��ن يدي��ر السياس��ات
على الس��احة الدولي��ة فتراه
يتص��رف بعنجهي��ة وتع��ال.
لك��ن للصب��ر ح��دود ،واس��تطيع
الق��ول جازما أن ه��ذا العصر الذهبي
ل��ن ي��دوم طوي�لا إلس��رائيل ورئي��س
حكومته��ا ،وأن هذا الوضع يش��هد تغيرا على
أرض الواق��ع عل��ى أكث��ر م��ن صعي��د ،وهن��اك
مؤشرات لوجود هذا التغير.
فعل��ى صعي��د الجبه��ة اليهودي��ة الداخلية،
الس��يما في أوس��اط يه��ود أمريكا الذي��ن بدونهم
ل��ن تس��تطيع إس��رائيل البقاء طويال ،ب��دأت تبرز
تش��ققات وتصدع��ات ،س��ببها سياس��ات نتنياه��و
وحكومت��ه اليميني��ة ازاء (عملي��ة الس�لام)
ومعاملتهم العنصرية للفلسطيينين وغيرهم.
فق��د هاجم أح��د أبرز زعماء يه��ود الواليات
المتحدة ،بش��دة سياس��ة حكومة االحتالل تجاه
الفلس��طينيين ،وعالقاته��ا م��ع إدارة الرئي��س
دونال��د ترام��ب .ونقل��ت صحيف��ة (معاري��ف) عن
إري��ك غولدش��تاين رئيس االتح��اد اليهودي في
نيوي��ورك ،ال��ذي يض��م ف��ي صفوف��ه نح��و مليون
يه��ودي ،قول��ه لوف��د إس��رائيلي ض��م مس��ؤولين
م��ن الحكوم��ة ،وصحافيي��ن ورج��ال أعم��ال،
أن التحال��ف بي��ن نتنياه��و وإدارة ترام��ب ض��د
الفلس��طينيين يبعد يهود أمري��كا أكثر وأكثر
عن دعم إسرائيل .وحسب الصحيفة فإن العالقة
بين يهود أمريكا والحكومة اإلس��رائيلية هي في
(أس��وأ حاالتها منذ قيام إس��رائيل ،بس��بب عالقة

دورها في المنطقة ،الس��يما في س��وريا ،أن تفعل
ما تشاء في سوريا.
ويعط��ي نتنياه��و االنطب��اع ب��أن الرئي��س
فالديمي��ر بوتي��ن (ف��ي جيب��ه) كم��ا يق��ول
المث��ل .ولكن��ه فش��ل ف��ي إقناع��ه بع��دم تزوي��د
س��وريا بصواري��خ أس  300لمواجه��ة االعت��داءات
اإلس��رائيلية المتواصلة على األراضي الس��ورية.
وب��دون اي مقدم��ات أص��درت ثمان��ي دول أعضاء
في االتحاد األوروبي ،تحذيرا (قويا) استباقا لما
يس��مى بصفق��ة القرن االمريكي��ة .وحمل البيان
المشترك ،الذي أصدرته فرنسا وهولندا وبولندا
والس��ويد والمملك��ة المتحدة وبلجي��كا وألمانيا
وإيطالي��ا ،عق��ب جلس��ة لمجلس األم��ن الدولي،
ح��ول الوض��ع ف��ي الش��رق األوس��ط ،تحذي��را
لجميع الدول األعضاء في مجلس األمن ،من أن
أي خطة سالم تتجاهل (المعايير المتفق عليها
دولي��ا) ،وه��ي ح��ل الدولتي��ن عل��ى أس��اس ح��دود
 1967م��ع الق��دس عاصمة مش��تركة (س��تواجه
الفشل) .وشددت هذه الدول مجددا على (التزام
االتح��اد األوروب��ي القوي والمتواص��ل بالمعايير
المتف��ق عليها دوليا لتحقيق س�لام ع��ادل ودائم
عل��ى أس��اس القان��ون الدول��ي وق��رارات األم��م
المتحدة ذات الصلة واالتفاقات السابقة).
وأك��د البي��ان قناع��ة االتح��اد األوروب��ي
(بالتوص��ل إلى حل الدولتين ،على أس��اس حدود
 1967ال��ذي يش��مل إع�لان الق��دس الش��رقية
عاصم��ة لدول��ة فلس��طين ،ويلب��ي االحتياج��ات
األمنية اإلس��رائيلية والفلس��طينية والطموحات
الفلس��طينية إلقام��ة دولة ذات س��يادة) .وجاء في
البي��ان ايض��ا أن ح��ل الدولتي��ن (ينه��ي االحتالل
ويح��ل جمي��ع قضاي��ا الوض��ع النهائ��ي ،وفق��ا
للق��رار  2334الص��ادر ع��ن مجل��س األم��ن الدولي
واالتفاق��ات الس��ابقة) .وأيض��ا يع��زز القناع��ة بان
العصر الذهبي الذي تعيش��ه إسرائيل في طريقه
إل��ى ال��زوال ،تل��ك النجاحات واالنتص��ارات التي
حققه��ا وتحققه��ا حرك��ة مقاطع��ة إس��رائيل
وس��حب االس��تثمارات منه��ا ( )BDSخالل فترة
قصيرة ،وآخرها اإلنجاز األكبر وهو اعالن بنك
بحج��م ( )HSBCالبريطان��ي وهو س��ابع أكبر
مص��رف ف��ي العالم ،س��حب اس��تثماراته بالكامل
في ش��ركة (إلبت) االسرائيلية لتصنيع طائرات
م��ن غير طي��ار ،اس��تجابة لضغوط ش��عبية كما
ق��ال .وتش��كل ه��ذه الخطوة صفعة قوي��ة في وجه
إسرائيل وتعزيزا لحركة المقاطعة التي تتزايد
انجازاته��ا كم��ا ونوع��ا .واختت��م بالق��ول إن هذه
التط��ورات تبع��ث األمل في النف��وس ،كما تبعث
على التفاؤل في العام الجديد .وبعكس كثيرين
ّ
لدي قدر كبير من التفاؤل ازاء المس��تقبل ،فال
يغرن��ك االنتص��ارات المبال��غ بها الت��ي تحققها
دولة االحتالل ،وال تبجحات نتنياهو وتصريحاته
ح��ول التقدم واإلنجازات التي حققتها وتحققها
حكومته أو باالحرى هو شخصيا ،فالدالئل كما
اس��لفنا تش��ير إل��ى أن دول��ة االحت�لال ف��ي حال��ة
تراج��ع على الصعي��د العالم��ي ،وان كانت تحرز
بعض التقدم على صعيد النظام العربي الرسمي،
وإن آخر احتالل في العالم حتما مصيره الزوال.
علي الصالح

كيف يفكر العدو؟

وزيرة أردنية تدوس علم االحتالل ..و«إسرائيل» تحتج

وت

ديع
ي

قدمت حكومة االحتالل(اإلس��رائيلي)،
احتجاج��ا رس��ميا ل�لأردن ،بس��بب ص��ورة
انتش��رت للمتحدث��ة باس��م الحكوم��ة،
جمان��ة غنيم��ات ،وه��ي ت��دوس عل��ى العل��م
(اإلس��رائيلي) ،أثن��اء زيارته��ا لمق��ر مجم��ع
النقابات في العاصمة عمان.
وذك��رت صحيف��ة (يديع��وت
أحرون��وت) أن وزي��رة اإلع�لام
داس��ت عل��ى عل��م (إس��رائيل)
بمجم��ع النقاب��ات المهني��ة
ف��ي عم��ان ،حي��ث ت��م اجتم��اع
للحكوم��ة األردني��ة برئاس��ة ،عم��ر
الرزاز ،الخميس الماضي.
وزعم��ت الصحيف��ة أن الخارجي��ة
(اإلس��رائيلية) رفع��ت احتجاج��ا (ش��ديد
اللهج��ة) ل�لأردن بس��بب الص��ورة ،وت��م

اس��تدعاء الس��فير األردن��ي ل��دى االحتالل،
غسان المجالي ،لالحتجاج أمامه.
م��ن جانب��ه ،نش��ر اإلعالم��ي ف��ي هيئ��ة
البث (اإلسرائيلي) ،شمعون آران ،في حسابه
عل��ى (تويت��ر) صورة لجمان��ة غنيمات ،وهي
تدوس على العلم (اإلسرائيلي).
وأض��اف في تغري��دة( :أزمة جديدة بين
إس��رائيل واألردن بس��بب قي��ام الوزي��رة
جمان��ة غنيم��ات بال��دوس عل��ى عل��م
إس��رائيل المرس��وم عل��ى أرضي��ة
مجم��ع النقاب��ات المهنية في
العاصمة عمان الخميس).
م��ن جانب��ه ،ق��ام رئي��س
ال��وزراء ،عم��ر ال��رزاز ،بدخ��ول
المبن��ى عب��ر مدخ��ل جانب��ي ،كي
ال يق��وم بنفس الفعل ،ك��ون العلم موجود

أح

رون

واس��تثمار واقع تراجع القدرات اإلسرائيلية
ف��ي العملي��ة االنتخابي��ة لمصلح��ة الق��وى
المرش��حة ،وثانياً :قد تشكل رسائل ضمنية
إس��رائيلية باتج��اه دمش��ق بالع��ودة لي��س
لخ��ط االش��تباك واتفاقي��ة الهدن��ة لع��ام
 74ب��ل إلع��ادة اس��تئناف مفاوض��ات الس�لام
غي��ر المباش��رة ،والت��ي ق��د تطال��ب به��ا ت��ل
أبي��ب بداي��ة ف��ك س��ورية عالقاته��ا م��ع
مح��ور المقاومة وإخراج ق��وات هذا المحور
م��ن أراضيه��ا وتجمي��د جبه��ة الج��والن
المحتل.
أم��ا الس��بب الثال��ث ويب��دو أكث��ر
منطقية هو دغدغة الس��لوك الروس��ي الذي
يب��دو الي��وم أن��ه أصب��ح أكث��ر تصلب �اً ف��ي
موقف��ه تج��اه تحالف��ه مع دمش��ق س��واء في
اس��تعادة س��يطرتها الكامل��ة عل��ى أراضيه��ا
وعدم السماح للقوى األجنبية غير الشرعية
بإبق��اء قواته��ا لدف��ع العملي��ة السياس��ية،
وتبن��ي اتفاق��ات م��ن ش��أنها رس��م وتحدي��د
طبيع��ة النظ��ام اإلقليم��ي وش��كله ،وه��ذا
تجلى بص��ورة واضحة خالل اجتماع وزيري
الدفاع والخارجية الروس��يين مع نظيرهما
التركيي��ن ف��ي موس��كو بداي��ة األس��بوع
الجاري وتقديم مبادرة روس��ية تتضمن أو ً
ال
دع��م خي��ار الح��وار السياس��ي بي��ن دمش��ق
والق��وى الكردية بد ً
ال من العمل العس��كري،
وثانياً في حال نجاح هذا الحوار المقايضة
بسحب سالح القوى الكردية بالتزام تركيا
بس��حب المجموع��ات اإلرهابي��ة م��ن إدل��ب
ومصادرة سالحها.
دمش��ق تس��طر س��طور إنجازاته��ا
الدبلوماس��ية والسياس��ية القائم��ة عل��ى
انتص��ارات المي��دان ،وس��ورية الت��ي فرض��ت
عل��ى أعدائه��ا االعت��راف بهزيمته��م
ه��ي بحاج��ة لتغي��ر الواق��ع االجتماع��ي
واالقتص��ادي الداخل��ي لتمكي��ن ه��ذه
اإلنجازات ولتلبية تطلعات الشعب السوري
الذي ال يمكن ألحد أن ينكر صموده وصبره،
فالفس��اد بجمي��ع أش��كاله وغياب المس��اواة
واتس��اع اله��وة بي��ن الطبقات هي ثغ��رات قد
تلجأ هذه الدول الس��تثمارها في استهداف
سورية مجدداً.
محمد نادر العمري

حكومة نتنياهو باإلدارة األمريكية ،وتعاملها مع
الفلسطينيين ،وموقفها من يهود العالم).
وللتذكي��ر فق��د اتخ��ذ ترام��ب من��ذ وصول��ه
إل��ى البي��ت االبي��ض ع��ددا م��ن اإلج��راءات الظالم��ة
والتعس��فية والمرفوض��ة ضد الش��عب الفلس��طيني،
فاعترف بالقدس عاصمة إلس��رائيل على الرغم من
الرف��ض الدول��ي الواس��ع له��ذه الخطوة ،ونف��ذ قراره
بنق��ل الس��فارة في منتصف مايو /أي��ار الماضي ،من
ت��ل أبي��ب إل��ى الق��دس .واتخ��ذت إدارة ترام��ب مزيدا
من الخطوات العقابية ضد الفلسطينيين لرفضهم
إجراءاته��ا ،كان أبرزه��ا وق��ف التموي��ل الكام��ل
لوكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئي��ن الفلس��طينيين
(أونروا) ،ووقف المس��اعدات المالية للسلطة ،ووقف
المعون��ات لمش��افي الق��دس ،وإغ�لاق مكتب منظمة
التحرير في واشنطن وغيرها.
وق��ال غولدش��تاين للوف��د الزائ��ر ،حس��ب
الصحيف��ة ،إن م��ن كان م��ن يه��ود الوالي��ات
المتح��دة ،داعم��ا إلس��رائيل قب��ل تول��ي ترام��ب
الرئاس��ة ،ف��إن ه��ذا الدع��م صار ف��ي الحضيض،
واصبح��وا الي��وم يرفض��ون سياس��ة نتنياهو ضد
الفلس��طينيين .وأض��اف أن االتح��اد يتلق��ى
يومي��ا اتص��االت م��ن يه��ود أمريكيي��ن يعب��رون
فيها عن رفضهم اس��تثمار أموالهم في إسرائيل،
بس��بب إجراءاتها التعس��فية ضد الفلسطينيين
والمهاجرين األفارقة ،وكذلك بس��بب سيطرة
الحاخام��ات المتش��ددين عل��ى الحك��م ف��ي
إس��رائيل ،األم��ر ال��ذي يخل��ق فجوة واس��عة بين
قي��م اليه��ود األمريكيي��ن الليبرالي��ة والقي��م
اإلس��رائيلية .وتابع القول إن هذا الوضع
يدف��ع الكثي��ر م��ن يه��ود أمري��كا إل��ى
الق��ول إنه��م يفضل��ون القطيعة مع
إسرائيل.
والمثي��ر لالهتم��ام أن  %47م��ن يهود
أمري��كا يرفض��ون ق��راري ترام��ب االعت��راف
بالق��دس عاصم��ة إلس��رائيل ،ونق��ل الس��فارة
األمريكي��ة إليه��ا ،مقاب��ل  %46يؤيد ه��ذه الخطوة.
ويؤي��د  %59منه��م خي��ار (ح��ل الدولتي��ن) ،ال��ذي
تسعى حكومة االحتالل إلى تقويضه عبر التوسع
االس��تيطاني وسياس��ة مص��ادرة األراض��ي وإره��اب
الفلس��طينيين بغرض دفعه��م إلى الرحيل ،مقابل
 %30يرف��ض ه��ذا الخيار .واألهم من ذلك أن نحو
 %59يدع��م تفكي��ك كل أو بع��ض المس��توطنات
ضم��ن اتفاق س�لام فلس��طيني إس��رائيلي ( %15مع
تفكي��ك كل المس��توطنات %44 ،م��ع تفكي��ك
بعضه��ا) ،فيم��ا عارض��ه  .%35وه��ذه األرق��ام تعكس
تغي��را ملموس��ا ف��ي أوس��اط اليه��ود أزاء الزم��رة
اليميني��ة الحاكم��ة ف��ي ت��ل أبي��ب الت��ي تنص��ب
نفس��ها وصي��ا عل��ى يه��ود العال��م .وعل��ى الصعيد
الدول��ي فق��د اثب��ت ق��رار حليفها االس��تراتيجي
دونال��د ترام��ب ،االنس��حاب م��ن س��وريا ب��دون
التنس��يق معها ،انه رغم كل ما فعله إلس��رائيل
لي��س الط��رف ال��ذي يمك��ن االعتم��اد علي��ه.
واألده��ى م��ن ذل��ك ما قال��ه ترامب ،قب��ل أيام إن
بإم��كان إي��ران الت��ي يس��عى نتنياه��و لتحجي��م

وت

ش��كل اعت��راف أح��د أه��م المناب��ر
اإلعالمي��ة اإلس��رائيلية« ،ديب��كا» ،ح��ول
انتصار س��ورية بقيادة الرئيس بش��ار األسد،
صدم��ة ل��دى ال��رأي الع��ام اإلس��رائيلي
واإلقليم��ي ،وخاص��ة أن ه��ذا اإلق��رار يأت��ي
م��ن مرك��ز رس��مي ل��ه ارتب��اط م��ع أه��م
األجه��زة األمني��ة والعس��كرية ف��ي مقدمه��ا
«الش��اباك» وله مس��اهمته الت��ي ال تحصى
بدعم المس��لحين في س��ورية والترويج لهم
إعالمياً.
أع��داء س��ورية قبل أصدقائه��ا يعترفون
بنصرها ،حتى إن البعض منهم كما س��ارع
لحصاره��ا وعزله��ا دبلوماس��ياً من��ذ ثمان��ي
س��نوات ،ه��و الي��وم يس��ارع لط��رق أبوابه��ا،
وتجل��ى ذل��ك ف��ي ثم��ار اإلنج��ازات
السياس��ية والدبلوماس��ية الت��ي
ب��دأت دمش��ق تقطفه��ا ف��ي
األس��بوعين األخيري��ن م��ن
ع��ام  ،2018بن��اء عل��ى وقائ��ع
ومتغيرات لها انعكاساتها:
 -1إع�لان الرئي��س األميرك��ي
دونال��د ترام��ب س��حب قوات��ه من الش��مال
الس��وري :ه��ذا الق��رار بغ��ض النظ��ر ع��ن
مصداقيت��ه يعب��ر ع��ن حال��ة االنكف��اء
األميرك��ي بمنطق��ة الش��رق األوس��ط م��ن
المنظ��ور الجيوسياس��ي ،وه��و يعب��ر ع��ن
نصر معنوي في الش��كل والمضمون لمحور
دمش��ق والمقاوم��ة ول��ه ترجم��ة عس��كرية
وسياس��ية ب��دأت تأت��ي أكله��ا ف��ي مدين��ة
منبج.
 -2الهرول��ة الدبلوماس��ية لتصحي��ح
مس��ار العالقات مع دمش��ق :م��ن المعلوم أن
لس��ورية قب��ل األزم��ة دوراً ف��ي تحقي��ق توازن
سياس��ي منضب��ط للمنطق��ة ،فم��ا ش��هدته
التحالفات واالصطفافات السياسية مؤخراً
م��ن انش��راخات وص��راع بي��ن إيديولوجيتها
ومحاول��ة اس��تثمار األح��داث للتوس��ع ف��ي
النف��وذ ،دف��ع دول الخلي��ج (الفارس��ي)
للمس��ارعة لتصحي��ح مس��ار عالقاته��ا م��ع
دمش��ق الحتواء النفوذ التركي الذي نجح
ف��ي ف��رض نفس��ه عل��ى اإلقلي��م وه��و ين��ذر
الري��اض بنق��ل الثقل الس��ني ألنق��رة بضوء
أخضر أميركي.

ه��ذا الواق��ع ف��رض متغيرين عل��ى دول
الخليج(الفارسي) وخاصة السعودية ،األول
ه��و أن الحاج��ة للحد م��ن الخطر التركي
أصب��ح ف��ي مقدم��ة أولوياته��ا ،أم��ا المتغير
الثان��ي فيكم��ن ف��ي أن إع��ادة العالق��ات
م��ع دمش��ق يف��رض بالض��رورة الح��وار م��ع
إي��ران م��ا يس��هم بش��كل كبي��ر ف��ي دف��ع
أزم��ات المنطق��ة من اليمن وس��ورية ولبنان
والعراق نحو تس��ويات دبلوماسية وسياسية
توافقية.
 -3اس��تعادة مدين��ة منب��ج للس��يادة
الس��ورية وإمكاني��ة تعمي��م ه��ذا النم��وذج:
م��ن الواض��ح أن اس��تعادة منب��ج بع��د أي��ام
قليل��ة م��ن اإلعالن األميركي باالنس��حاب
والمس��ارعة التركي��ة لش��ن ع��دوان عل��ى
الش��مال الس��وري ش��كل صفع��ة مؤلم��ة
للجميع بما فيهم تل أبيب ،ألن مشروع
االنفص��ال والتقس��يم ف��ي س��ورية
دف��ن قب��ل أن يول��د ،وم��ن ناحية
ثانية وص��ول القوى الكردية
إلى أفق مس��دود بمشروعهم
وس�لاحهم ورهانه��م عل��ى
الخ��ارج وب��دء حرك��ة التفافه��م
باتجاه التنس��يق والح��وار مع حكومة
دمش��ق ،وم��ن ناحي��ة ثالث��ة احتمالي��ة أن
تش��هد مناطق شرق الفرات عمليات تسليم
وتسلم المناطق للجيش السوري على غرار
منب��ج نتيج��ة انتش��ار االنتفاض��ة الش��عبية
المطالب��ة بع��ودة المؤسس��ات الحكومي��ة
لالضط�لاع بواجباته��ا وف��ي مقدمه��ا نش��ر
الق��وات الس��ورية على ط��ول الح��دود ،وهذا
يس��قط الذرائ��ع التركي��ة لغ��زو الش��مال
ويحب��ط المش��روع األميرك��ي القائم على
إعالن االنسحاب لخلق فوضى جيوسياسية
تحت ما يسمى ملء الفراغ.
هذه المتغيرات فرضت أمراً واقعاً على
جمي��ع الق��وى واألط��راف ،ولك��ن األه��م ،ما
األس��باب الت��ي تق��ف خل��ف اعت��راف واجهة
إعالمية لالس��تخبارات العس��كرية واألمنية
للكيان اإلسرائيلي بانتصار الرئيس األسد؟
قد يفهم من هذا االعتراف أو ً
ال :حجم
الص��راع الحاص��ل داخ��ل حكوم��ة الع��دو
اإلسرائيلي قبيل إجراء االنتخابات المبكرة
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عل��ى أرضي��ة المدخ��ل الرئيس��ي ،وق��د أث��ار
تصرف��ه عاصفة م��ن االنتقادات من وس��ائل
اإلعالم المحلية.
وتفاع��ل ن��واب برلماني��ون أردني��ون م��ع
الوزي��رة م��ن خ�لال تصريح��ات تس��اندها
بكلم��ات( :جمان��ة غنيم��ات تمثلن��ي ،وتمثل
كل مواطن أردني وعربي شريف).
وعل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
(فيس��بوك) و(تويت��ر) ،تفاع��ل األردنيون مع
غنيمات بكلمات من الدعم والتشجيع.
يذك��ر أن مجمع النقابات المهنية في
األردن يضع العلم (اإلسرائيلي) عند مدخل
مكاتبه مع وجود دالئل على حذاء ،من أجل
دع��وة كل من يدخل إل��ى الدوس عليه ،في
دالل��ة عل��ى أن مجم��ع النقاب��ات عصي على
التطبيع ويلفظ كل المطبعين.

عني على الصحافة االجنبية

السعودية الجديدة ليست كالقديمة ..بل أسوأ

الغ

ارد

يان

ترى الصحيفة أن المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ،لديها أس��وأ س��جل في
العالم حين يتعلق األمر بالحرية الدينية والحريات المدنية وحقوق المرأة .وتقول إن ذلك لم
يكن ليتغير كثيرا لو أن العاهل الس��عودي الملك س��لمان ( 82عاما) ،الذي ينظر إليه باعتباره
شخصية محافظة ،كان المسؤول .ومع ذلك ،فإن الملك غير مسيطر على األمور وليس هو من
يدير البالد فمنذ أن صعد إلى العرش قبل أربع سنوات تقريباً ،دفع ابنه محمد بن سلمان إلدارة
المملكة .وتضيف الصحيفة أنه من المؤكد أن ابن س��لمان قد هز األمور بدءا من ش��ن الحروب
في الخارج ،وإثارة أزمة مع كندا بس��بب انتقادها لملف حقوق اإلنس��ان في المملكة ،وصوال إلى
القتل المروع للكاتب الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتقول (الغارديان) إنه كان من المفترض أن يتزين عهد األمير الشاب برؤيته التي روج لها
على أنها ستجلب الحداثة للمملكة ،لكن تبين أنه من النرجسيين الخطرين ال من اإلصالحيين.
ومما ال ش��ك فيه أنه ال يمكن أن يتحمل أن ينس��ب الفضل آلخرين في نقل المملكة من عقلية
الق��رون الوس��طى ،ولهذا س��مح للنس��اء بقيادة الس��يارات الع��ام الماضي ،ولكن قبل ش��هر من رفع

الحظر ،شن حملة اعتقاالت بين صفوف نشطاء كانوا قد دأبوا لسنوات على الدعوة إلى التغيير.
وتش��ير الصحيف��ة إل��ى المعتقل��ة لجي��ن الهذل��ول الت��ي تع��د واح��دة م��ن أب��رز هؤالء
النشطاء السعوديين والتي شاركت في مؤتمر القمة اإلنساني األول للشباب في عام
 2016إلى جانب ميغان ماركل .وتلفت إلى أن أخبار اعتقال الهذلول تسربت قبل
بضعة أيام من زواج ماركل واألمير هاري.
وتضي��ف الصحيف��ة أن��ه من��ذ نوفمب��ر /تش��رين الثان��ي كان��ت هن��اك تقاري��ر
موثوق��ة تفي��د بأن النش��طاء الذين لم توجه إليهم تهم رس��مية بعد ،تعرضوا للتعذيب
على أيدي السلطات السعودية ،وهو ما نفته الرياض.
وتس��خر الصحيف��ة ف��ي افتتاحيته��ا من األحوال الس��ائدة ف��ي المملكة في ظ��ل حكم ابن
س��لمان فتق��ول إنه��ا أضح��ت مكان �اً يمك��ن أن يوافقك فيه ول��ي العهد على حبس��ك ،وضربك،
وإيهام��ك بالغ��رق ،وصعق��ك بالكهرب��اء .فالقتل والتش��ويش هم��ا عقوبات محفوظ��ة ألولئك
الذين يختلفون معه.

وتضي��ف الصحيف��ة أن��ه عل��ى األقل في الس��عودية القديم��ة ،واجه المنتق��دون حملة قمع
فق��ط .وتش��ير ،ف��ي هذا الس��ياق ،إلى أن طلب برلمانيي��ن بريطانيين مراجعة أوضاع النش��طاء
الس��عوديين المعتقلي��ن يج��ب أن يؤخذ على محم��ل الجد من قبل الرياض .ويق��ود النواب في
ه��ذا المطلب كريس��بين بالنت ،عض��و البرلمان المحافظ الذي داف��ع عن المملكة ،كذلك
نائ��ب عمال��ي كان يمجد الس��عودية (الحديث��ة  ،التقدمية) .وت��رى (الغاردي��ان) أن منح هؤالء
(األصدق��اء) ح��ق الوص��ول إلى الناش��طين والس��ماح لهم بمقابلة المس��ؤولين ع��ن احتجازهم
سيكون الخطوة األولى نحو استجابة مناسبة من جانب السعودية لالنتقاد الدولي لسجلها
في مجال حقوق اإلنس��ان ،مضيفة أن على الرياض أيضاً أن تش��ير إلى أن إطالق س��راح
النشطاء أمر مطروح.
وتختم الصحيفة بالقول إن الس��عودية الجديدة ليس��ت هي نفس الس��عودية
القديمة ..بل أسوأ .ففي العام الماضي ،بدأت السلطات السعودية في السعي إلى
ف��رض عقوب��ة اإلع��دام ضد المنش��قين غي��ر المتهمي��ن بالعنف ،ولهذا الس��بب ال
ينبغي لبريطانيا أن تضع صفقات التجارة واألسلحة قبل حقوق اإلنسان .فإذا كان
ابن سلمان يريد أن تكون السعودية أكثر ليبرالية وحداثة ،فعليه أن يتراجع عن مثل هذه
السياسات الرجعية واالنتقامية.

