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يعب عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة
ما يُنشر يف هذه الصفحة ّ

تداعيات االنسحاب االميركي من سوريا
الرئيس األميركي دونالد ترامب هو (رئيس
المفاج��آت) ،يفاج��ئ الجمي��ع م��ن حي��ث ال
يتوقعون وفي توقيت ال يحتسبونه .في بدايات
فجر مفاجأة االنس��حاب األميركي ومن
العام ّ
ط��رف واح��د م��ن االتف��اق الن��ووي اإليران��ي،
وم��ن ث��م مفاج��أة تنفي��ذ ق��رار نق��ل الس��فارة
األميركي��ة الى القدس .ف��ي نهاية العام فاجأ
الجمي��ع ،حلف��اء وخصوم �اً ،بق��رار اإلنس��حاب
من س��وريا .المفاجأة ل��م تكن فقط في توقيت
القرار وإنما في شكله :انسحاب كامل وسريع
م��ن دون تنس��يق م��ع الحلف��اء ،حي��ث كان��ت
الوالي��ات المتح��دة ق��د احتفظ��ت بنح��و ألفي
جندي منتش��رين في ش��رق نهر الفرات ،ومنبج
شمال شرقي حلب ،وفي قاعدة التنف في زاوية
الحدود السورية ـ العراقية ـ األردنية.
عنصر المفاجأة في قرار االنسحاب المباغت
م��ن س��وريا يكمن أساس �اً في أنه ج��اء من خارج
الس��ياق األميرك��ي ف��ي ه��ذه المرحل��ة ،وغي��ر
منسجم مع التأكيدات والمواقف التي صدرت
عن مس��ؤولين أميركيين ربطوا اس��تمرار هذا
الوجود بتحقيق ثالثة أهداف هي:
 محارب��ة (داع��ش) ومن��ع ظهوره م��ن جديد،وإلحاق الهزيمة الكاملة به!.
 احت��واء إيران وإبقاء قواتها تحت المراقبة،ومنع فتح (أوتوس��تراد) تواصل بري بين سوريا
والعراق.
 تحقيق الحل السياسي لألزمة السورية!.ّ
أي م��ن ه��ذه األه��داف ل��م يتحق��ق ،وم��ع
ذل��ك ل��م يج��د ترامب حرج �اً في إع�لان قراره
باالنس��حاب من سوريا ووضعه موضع التنفيذ
الفوري والعاجل.
وعل��ى ما يبدو ،فإن التط��ورات الميدانية هي
الت��ي دفع��ت ترام��ب ال��ى س��حب س��ريع للقوات
األميركي��ة من س��وريا .هذه التط��ورات تتعلق
بالب��دء في اس��تهداف الق��وات األميركية عبر
عملي��ات متفرق��ة ،كان آخره��ا وأش��دها وقع��ا
تلك التي حصلت في مدينة الرقة.
أياً تكن أسباب القرار األميركي ،فإن النتائج
والتداعي��ات المترتب��ة عل��ى ه��ذا الق��رار ه��ي

األه��م وإليها تتجه األنظار .فه��ذا التطور مثل
تطورات مماثلة ،إذ يُعد نقطة تحوّل في مجرى
األزمة السورية التي باتت محصورة ميدانيا في
منطقتي الشمال والشرق ،ويفضي الى النتائج
والمتغ ّيرات التالية:
 -1الط��رف المعن��ي مباش��رة باالنس��حاب
األميركي والخاسر األول فيه هو (أكراد سوريا)
الذي��ن يش��عرون أنه��م تلق��وا طعن��ة ،وأن الحلي��ف
األميرك��ي خدعه��م أو خذله��م وتخل��ى عنه��م
تاركا لهم أن يتدبروا أمورهم ومصيرهم بيدهم.
 -2تركيا تبدو المستفيدة المباشرة واألولى
من هذا االنسحاب الذي يفتح لها باب الدخول
الى شرق الفرات .وهذا التطور على أرض سوريا
س��يكون ل��ه أث��ر إيجاب��ي عل��ى منح��ى العالقات
األميركي��ة التركية ويس � ّرع ف��ي عملية إعادة
بن��اء الثق��ة فيها وضمن برنام��ج أكبر لتطوير
العالق��ات يش��مل إقرار بيع منظوم��ة (باتريوت)
األميركي��ة بقيم��ة  3.5ملي��ار دوالر ال��ى أنق��رة،
وإق��رار صفق��ة مقات�لات (أف  )١٥األميركي��ة
للجي��ش الترك��ي ،وبح��ث تس��ليم المع��ارض
التركي فتح اهلل غولن بعدما سلمت تركيا في
وقت سابق القس األميركي (أندرو برانسون).
 -3توس��يع مس��احة التفاه��م والتناغ��م م��ع

روسيا داخل سوريا وخارجها.
 -4دف��ع إي��ران ال��ى مراجع��ة عاجل��ة للموقف
ف��ي ض��وء ه��ذا التط��ور ،فإخ�لاء األميركيي��ن
لمنطقة شرق الفرات يطلق مرحلة من السباق
المحم��وم لملء الف��راغ األمني والعس��كري في
ه��ذه المنطق��ة بي��ن ثالث��ة العبي��ن خارجيين:
روس��يا وتركي��ا وإي��ران ،والعبي��ن محليي��ن:
األك��راد الذي��ن يش��كلون الحلق��ة األضع��ف،
والنظ��ام الس��وري الذي يش��كل الحلق��ة األقوى
والمس��تفيد األرج��ح م��ن ه��ذه التط��ورات
المتجه��ة ف��ي نهاي��ة المط��اف ال��ى تس��ليمه
المناط��ق الكردي��ة إلدارته��ا وحمايته��ا ،م��ع
مراع��اة الهواجس األمنية التركية والمطالب
السياسية الكردية.
ف��ي المقاب��ل ،وعل��ى الجان��ب االس��رائيلي،
أدى إع�لان االنس��حاب م��ن س��وريا ال��ى ارتف��اع
وتي��رة القل��ق اإلس��رائيلي ،إذ س��يحجب
مش��روعا أميركي��ا لـ(دعم ضم الج��والن) .وإذا
كان نق��ل الس��فارة األميركي��ة ال��ى الق��دس
المحتلة واالعتراف بها رس��مياً عاصمة للكيان
االس��رائيلي كان واحدا من أحداث العام 2018
وواحداً من قرارات ترامب البارزة ،فإن االعتراف
األميركي بما يس��مى (الس��يادة اإلس��رائيلية)

نعم  ...يهربون دون قيد او شرط
دخ��ل الش��رق العرب��ي م��ع العام الجدي��د في فصل أساس��ي من
غ��زوة اس��تعمارية صهيوني��ة كب��رى اطلقته��ا إدارة ج��ورج ب��وش
بحربها الحتالل العراق واس��تكملتها إدارة باراك اوباما بالحرب
على س��ورية التي انطلقت بالوكالة وتحولت احتالال أميركيا
ألج��زاء من س��ورية ثم مؤخرا بإعالن الرئي��س دونالد ترامب عن
قراره بالهروب من سورية الذي استدركه من العراق متحدثا عن
عمليات قد تنطلق من القاعدة األميركية هناك نحو األراضي
الس��ورية وإذا باالس��تدراك يتح��ول إل��ى خط��ة ت��م الت��داول ف��ي
ترتيباته��ا خالل اجتم��اع لمجلس الحرب ف��ي البنتاغون حضره
خليفة الجنرال ماتيس في الوزارة ومستشار األمن القومي جون
بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.
كذبة الواليات المتحدة عن محاربة داعش سقطت وانكشفت
ف��ي المي��دان الس��وري وفي ش��رقي س��ورية بالذات فبع��د معركة
تحرير مدينة دير الزور على يد الجيش العربي السوري وحلفائه
ب��ات معروف��ا ومعلنا أن فلول داعش المندح��رة لجأت إلى أوكار
االحتالل األميركي على األرض بينما س��جلت عمليات خاصة
للقوات األميركية مهمتها انتش��ال قادة وكوادر من داعش من
أرض المع��ارك ف��ي الع��راق وس��ورية لنقلهم بالطواف��ات الحربية
وثم��ة تقاري��ر صحافي��ة غربي��ة عديدة تحدث��ت عن قي��ام القوات
األميركي��ة بإيفاده��م بع��د ذل��ك إل��ى س��احات اخرى ف��ي ليبيا
ودول غ��رب أفريقي��ا وف��ي ش��رقي آس��يا حيث أوكل��ت إليهم مهام
خاصة في حروب أميركا المتنقلة لتفتيت الدول والمجتمعات
في العالم الثالث بقصد إخضاعها للهيمنة االستعمارية.
الترتيبات التي سرب الكالم عنها عبر موظفين في اإلدارة ومن
مكتب الرئيس يقال إنها تقضي بتنفيذ قرار الهروب من س��ورية
خالل مئة يوم وبإقامة بنية لوجستية تتيح لوحدات الكومندوس
األميركية االنتقال من قاعدة عين األسد في العراق نحو شرق
الف��رات ف��ي س��ورية لتنفيذ بع��ض العمليات تحت ش��عار مطاردة
مجموعات داعش التي س��بق ان جعلت إدارة اوباما من انفالش��ها

الميدان��ي ف��ي الع��راق وس��ورية ذريع��ة لتعزي��ز رقع��ة االحت�لال
االميرك��ي ف��ي الع��راق وتدش��ين التدخل العس��كري األميركي
مباش��رة في س��ورية بعد فش��ل محاولة الغزو الش��امل في خريف
العام . 2013
ف��ي ه��ذا المن��اخ م��ا ي��زال بع��ض المتش��بثين بوه��م الجب��روت
األميركي يسألون عن المؤامرة التي تدبرها الواليات المتحدة
م��ن وراء إع�لان ترامب قراره بس��حب القوات من س��ورية وفي هذا

المن��اخ تم��ارس على لبن��ان حملة تهويل يتوالها س��فراء غربيون
س��ربوا رس��ائل إعالمي��ة تتح��دث ع��ن عواص��ف جارف��ة وزالزل
اس��تراتيجية ف��ي المنطق��ة وه��ددوا بالوي��ل والثبور خ�لال األيام
المئة المقبلة وكأننا عشية حرب كبرى تقودها اإلمبراطورية
األميركية في المنطقة بالشراكة مع الكيان الصهيوني لقلب

عل��ى هضبة الج��والن ودعم ضمها ال��ى الكيان
المحتل سيكون واحدا من قرارات ترامب البارزة
ف��ي الع��ام  .2019ومش��روع الق��رار ين��ص عل��ى
االعت��راف األميرك��ي بالس��يادة اإلس��رائيلية
عل��ى هضب��ة ومرتفع��ات الج��والن المحتل��ة.
ولكن الظروف ليس��ت مناسبة لالحتفاء به في
ظ��ل أج��واء القل��ق ازاء االنس��حاب األميرك��ي
م��ن س��وريا ،وال��ذي يعاك��س رغب��ة وتوقع��ات(
إسرائيل) ويمس مباشرة بأمنها ومصالحها.
وعل��ى وق��ع التفاع��ل الف��وري م��ع ق��رار
االنس��حاب ،رأت (القن��اة الثاني��ة عش��رة) ف��ي
كي��ان الع��دو أن ((إس��رائيل) بذل��ت جه��وداً
كبي��رة م��ن أج��ل إقن��اع ترام��ب وم��ن حول��ه
بالبقاء في س��وريا وعدم إبقائها وحدها مقابل
اإليرانيين وروسيا.) ..
أم��ا األوروبي��ون فيعتب��رون أن توقي��ت الق��رار
األميرك��ي س��يئ ج��داً ألن��ه يأت��ي فجائي �اً ،فيم��ا
المفاوضات لتشكيل اللجنة الدستورية اقتربت من
نهاياته��ا ،وبالتال��ي ف��إن انس��حاب أميركا س��يكون
ل��ه بال��غ التأثير عل��ى مجرياتها .وقرار االنس��حاب
األميركي يدفع الدول األوروبية إلى التفكير ملياً
بحاجة أوروبا إلى (استقاللية استراتيجية).
ق��رار الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب
االنس��حاب م��ن س��وريا أح��دث بلبل��ة ،وأظه��ر أن
األميركيي��ن (يخرب��ون اللعب��ة وال يلعب��ون).
وه��و بالتال��ي ي��ؤدي إل��ى تأكي��د ع��دم صدقي��ة
الواليات المتحدة في العالم بعد انحسار الوجود
األميرك��ي ،وس��تزداد قناعة األطراف السياس��ية
المختلف��ة بج��دوى توس��يع التفاه��م م��ع روس��يا
أكث��ر م��ن الوالي��ات المتح��دة بس��بب اس��تقرار
وعقالنية السياس��ة الروسية .وأصبح من الصعب
االعتم��اد عل��ى م��ن ال يُعتم��د علي��ه أو عل��ى ق��وى
أصبحت أكثر خطراً على أصدقائها من أعدائها،
بينما روسيا ستملك نفوذاً كبيراً ومتعاظماً في
الش��رق األوس��ط وس��احل البح��ر المتوس��ط ،بما
في��ه م��ن مكام��ن ومرك��ز نق��ل وتخزي��ن وتوزي��ع
للغاز الطبيعي ،وما لذلك من تأثير كبير على
مستقبل واستقاللية قرار القارة األوروبية.
سركيس أبوزيد

الموازي��ن رأس��ا على عق��ب .وكم يذكرنا هذا الن��وع من الهذيان
والرعب بما شهدناه بعد الهروب الصهيوني الكبير من جنوب لبنان
ومما يدعو للسخرية ان تكرر الخرافة الجديدة عن االنسحاب من
سورية عبارة استعملت يومها في متالزمة الرعب اللبنانية فيتكرر
م��ا قي��ل ع��ن ه��روب الصهاينة المس��تعجل م��ن جحي��م المقاومة
(وم��ن ط��رف واح��د ودون اتفاق��ات أو ترتيب��ات) وي��ردد المرتعب��ون
اليوم السؤال السخيف نفسه الذي تردد قبل ثمانية عشر عاما هل
من المعقول ان يكون هذا االنسحاب بدون مقابل ؟
نع��م إن اله��روب األميرك��ي ه��و انس��حاب م��ن ط��رف واحد أي
بدون ترتيبات مشتركة مع الدولة السورية وحتى من غير اتفاق
سياسي او ميداني مع روسيا القوة العظمى والحليفة الحاضرة
في الميدان الس��وري والتي دعمت دعوة الدولة الوطنية السورية
إلى رحيل الغزاة االميركيين دون قيد أو شرط.
كان األميركي��ون ه��م م��ن خطط وق��اد العدوان على س��ورية
من غرف العمليات المشتركة التي حشدوا فيها خبراء وضباطا
صهاين��ة ونخبة قادة العملي��ات الخاصة في دول الناتو وممثلين
لجميع الحكومات التابعة لهم في المنطقة ولما فشلت خططهم
قدم��وا إلى س��ورية وتواجدوا على أرضها كق��وة عدوان واحتالل
وتذرع��وا بعصاب��ات إرهابية هم من أنش��أوها ورعوها وأمدوها مع
رجله��م أردوغ��ان وم��ع حلفائه��م ف��ي حكومت��ي قط��ر والس��عودية
بالم��ال والس�لاح ولم��ا يئس��وا من الق��درة على تحقي��ق أي هدف
سياسي ولم يجدوا (غير الرمال والموت) على حد تعبير الرئيس
األميركي فالمنطقي أن تكون حصيلة الفشل رحيلهم وهروبهم
بخف��ي حني��ن أي دون قي��د او ش��رط كم��ا قال��ت بيان��ات الدول��ة
الس��ورية وكما ش��رح الرئيس بش��ار األس��د غير مرة عبر وس��ائل
اإلع�لام وأي��ن وج��ه الغراب��ة إال ف��ي ع��رف البله��اء والمهزومي��ن
المرتعبي��ن؟ نصيحتن��ا لبع��ض صحافيين��ا أال يص��دروا الم��أزق
الصهيون��ي األميرك��ي إل��ى س��احاتنا فالمرتب��ك ه��و نتنياه��و
ويصح اليوم اعتماد نصيحة القائد الفيتنامي العظيم (هوش��ي
من��ه) ب��أن نس��أل أنفس��نا عم��ا يزع��ج الع��دو عندما تق��ع تطورات
واحداث مربكة حتى ال نقع في حيرة اتخاذ الموقف الصحيح .
غالب قنديل

رسائل «درع شمالي» ..اقرار بقوة الردع ومخاوف من الخيارات املفتوحة
تعامل كيان العدو مع عملية (درع ش��مالي)
كم��ا ل��و أنه��ا عملي��ة وقائي��ة تهدف إل��ى إزالة
أخط��ار محدق��ة بالمنطقة الش��مالية .وبغض
النظر عن مدى صحة ما أدلى به من معطيات
لجهة األنف��اق وأعدادها ،فما جرى هو ترجمة
لقرار اتخذته القيادتان السياس��ية والعسكرية
بن��اء عل��ى تقدي��ر وض��ع تن��اول مروح��ة م��ن
الخي��ارات .ولي��س م��ن الصعوب��ة استش��راف
الخي��ارات البديل��ة الت��ي ت��م تجنبه��ا وأس��باب
ذلك .بحس��ب تقاري��ر اس��رائيلية دقيقة تبين
أن��ه كان هن��اك ق��در م��ن التباي��ن ف��ي أص��ل
الموضوع وتوقيته ،وفي النهاية ضغطت قيادة
الجي��ش عل��ى المس��توى السياس��ي م��ن أج��ل
تنفي��ذه في هذه المرحلة بال��ذات .وال يبعد أن
يك��ون في خلفية ه��ذا الضغط مصلحة رئيس
االركان غ��ادي ايزنكوت تس��جيل انجاز ما في
تاريخ��ه قب��ل أي��ام على تس��ليمه خلف��ه ،اللواء
افيف كوخافي ،المنصب.
في ضوء الخطاب الدعائي االسرائيلي الذي
ل��ه س��ياقاته الداخلي��ة ،خاصة وأن��ه تزامن مع

حملة انتخابية حامية ،من الواضح أن نتنياهو
يعم��د ال��ى تظهي��ر العام��ل األمن��ي لحس��ابات
قضائي��ة وسياس��ية .م��ع ذل��ك ،ف��إن للقضي��ة
أبع��اداً أكث��ر عمق �اً تتص��ل بق��راءة الكي��ان
االسرائيلي ألعدائه وخططهم وقدراتهم.
أدركت (اس��رائيل) ـ ف��ي ضوء فرضية صحة
م��ا تعلن��ه ع��ن األنف��اق ـ أن ح��زب اهلل يمل��ك
كام��ل االرادة والق��درة عل��ى االس��تعداد لكافة
الس��يناريوهات ،ف��ي مواجه��ة أي خي��ار عدواني
عل��ى لبن��ان .وبات��ت (ت��ل أبي��ب) أكث��ر ادراكا
لحقيقة أن حزب اهلل يستعد لخيارات هجومية
أيضا ،بأهداف دفاعية ،في مواجهة التهديدات
االس��رائيلية .وه��و م��ا كان واضح��ا في كالم
رئي��س ش��عبة االس��تخبارت العس��كرية الل��واء
(تامير هايمن) الذي اعتبر أن (األمر ال يتعلق
بعملي��ة ،هدفه��ا تدمي��ر األنف��اق الهجومي��ة
لحزب اهلل ،بل إنها عملية هدفها عرقلة الخطة
الهجومي��ة االساس��ية لح��زب اهلل .)...وتاب��ع
ايض��ا إن (المك��ون الهجومي فيه��ا ،كان جزءا
منه��ا ،وهو جزء مركزي وحاس��م ومهم ،ولكن

ليس الجزء الشامل ،أي ليس كل الخطة).
أي �اً كان��ت حقيقة ع��دد األنفاق الت��ي يقول
الع��دو إن��ه اكتش��فها ،إال أن��ه ي��درك أيض��ا أن
(اس��رائيل) تعل��م م��ا اكتش��فته ،وتبق��ى دائرة
المجهول عام ً
ال مقلقاً بالنسبة للكيان ،وسوف
يحض��ر عل��ى طاولة القرار في (ت��ل ابيب) لدى
دراس��ة أي خيارات .وتدرك القيادة االسرائيلية
م��ن موق��ع التجرب��ة الطويلة مع ح��زب اهلل ،أن
م��ن أه��م مزاياه االس��تفادة من التج��ارب ،وهي
أح��د أه��م مناب��ع تط��وره .وعلى الم��دى البعيد
م��ن الواض��ح أن م��ا اضط��رت (اس��رائيل) ال��ى
كش��فه اآلن س��يكون ف��ي مصلح��ة ح��زب اهلل
الحق �اً ،ويب��دو أن ه��ذا م��ا دف��ع قس��م البح��وث
في االس��تخبارات العس��كرية ال��ى رفض عملية
(درع ش��مالي) واالبق��اء عل��ى حال��ة الغم��وض.
لكن معطيات وتقديرات ومخاوف من مفاجآت
ح��زب اهلل فرض��ت عليه��م ذل��ك .وهك��ذا
انقسمت االستخبارات بين خائف من تداعيات
المحافظ��ة عل��ى الغم��وض ،وآخر يخش��ى من
تداعيات الكشف!

م��ع أن كي��ان الع��دو تح��دث ع��ن أنف��اق
هجومي��ة ،وأنه��ا اخترق��ت أراض� َ�ي (س��يادية)
(االراض��ي الفلس��طينية المحتل��ة) إال أن��ه
ح��رص عل��ى ابق��اء خي��ار المعالج��ة محصوراً
خارج األراضي اللبنانية ،تفادياً لرد المقاومة،
خاص��ة وأن طائ��رات س�لاح ج��و الع��دو تخ��رق
الس��يادة اللبنانية في كل يوم .وهكذا تحوَّلت
عملي��ة (درع ش��مالي) م��رة أخ��رى ال��ى محط��ة
اضافي��ة تجل��ت فيه��ا م��ن جدي��د ق��وة ردع
المقاومة.
ف��ي كل األح��وال ،ما جرى عل��ى الحدود مع
لبنان جزء من سياق أوسع ،له رسائله االقليمية
التي تؤكد على استمرار صراع الجهوزية بين
المحورين .من جهة (اس��رائيل) تطور قدراتها،
وف��ي المقاب��ل تراكم المقاوم��ة قدراتها وتنوِّع
خياراتها العمالنية وتكتيكاتها العسكرية ،وهو
ما أنتج قوة ردع يعترف بها العدو قبل الصديق،
ينع��م في ظلها لبنان باألمن واالس��تقرار الذي
م ّيزه عن محيطه العربي.
علي حيدر

بعد اجراءات العدو التصعيدية..
هل تنطلق انتفاضة االسرى ؟
اج��راءات تعس��فية جدي��دة اتخذته��ا س��لطات الع��دو االس��رائيلي بح��ق االس��رى
الفلسطينيين في المعتقالت الصهيونية ،بهدف التضييق على المعتقلين والتنكيل
به��م ف��ي خط��وة تعبر ع��ن مدى إج��رام العدو الذي يح��اول تفريغ الحق��د الصهيوني
والعجز الذي تقع به السلطات االسرائيلية امام الشعب الفلسطيني ومقاومته.
فق��د أق��ر وزي��ر ما يس��مى (األمن الع��ام الداخل��ي) اإلس��رائيلي جلع��اد أردان مؤخرا
سلس��لة خط��وات انتقامي��ة ض��د األس��رى الفلس��طينيين ،منه��ا إلغ��اء فصل األس��رى
بحس��ب التنظي��م او الفصي��ل ال��ذي ينتم��ي الي��ه االس��ير كما كان يحصل س��ابقا،
وتفكيك األقسام بما يؤدي الى إلغاء االستقاللية الممنوحة لالسرى وإعادة وضعهم
ف��ي أقس��ام موحدة ،كم��ا تقرر إلغاء مهمة المتحدث باس��م األقس��ام ،وإلغاء الطهي،
تخفي��ض مبل��غ الكنتين��ة لألس��رى(مبلغ م��ن الم��ال مخص��ص لطع��ام واحتياج��ات
االسرى وتدفعها هيئة شؤون األسرى والمحررين) وإلغاء جميع ودائع أموال السلطة
الفلسطينية لألسرى بشكل نهائي.
وتوعدت سلطات العدو على لسان الوزير أردان بمزيد من الخطوات (العقابية) في
األسابيع المقبلة ،حيث هدد أن (مصلحة السجون لديها القدرة للتعامل مع سيناريو
قد يتطور داخل السجن وأنها ال تهاب أي تهديدات أو إضرابات) ،اي انه يعلنها صراحة
ان العدو سيقمع أي حركة احتجاجية او انتفاضة لالسرى داخل السجون.
وفيما سيعرض أردان هذه االجراءات على (الكابينيت) الصهيوني (الحكومة االسرائيلية
االمني��ة المصغ��رة) للموافق��ة عليه��ا باالضاف��ة ال��ى غيره��ا م��ن اإلج��راءات االنتقامية

االضافي��ة ،تحدث��ت وس��ائل إعالم في كيان العدو ع��ن (إمكانية تقليص كميات المياه
المس��تخدمة لالس��تحمام م��ن قبل كل أس��ير في الفت��رة المقبلة) ،ما يعني ان سياس��ة
االعتداء على حقوق االسرى متواصلة وما تم اتخاذه هو عينة من هذه االجراءات.
هل انتفاضة االسرى قادمة؟
فهل يريد العدو اختبار مدى قدرة الحركة االس��يرة الفلس��طينية على التحرك؟
وه��ل يري��د (ج��س نب��ض) الفصائ��ل الفلس��طينية المختلف��ة ليع��رف ال��ى أي م��دى
يمكنه رفع مستوى االعتداءات؟ ولماذا يتخذ الصهاينة مثل هذه االجراءات في هذا
التوقي��ت بال��ذات؟ هل للموضوع جوانب سياس��ية داخلية له��ا عالقة باالنتخابات في
الكيان الغاصب؟ وماذا تعني هذه االعتداءات االس��رائيلية بالمنظور العام لالمور ال
سيما باتجاه الثوابت الفلسطينية التي يشكل االسرى احد ركائزها؟ وهل تسرع هذه
االجراءات االسرائيلية التعسفية انتفاضة االسرى داخل المعتقالت؟ وهل تكون هذه
االنتفاضة شرارة لتأجيج االنتفاضة والثورة في عموم االراضي المحتلة؟
األكيد ان اعتقال االسرى الفلسطينيين هو اعتداء من حيث االصل على حقوق
الشعب الفلسطيني ،الن هؤالء اعتقلوا وزجوا بالسجون ألنهم قاوموا المحتل بهدف
تحري��ر أرضه��م ووطنه��م ،أي أنه��م قام��وا بفع��ل تكفله له��م كل األع��راف والقوانين
الدولية وتؤكدها حقوق االنس��ان المكفولة في الش��رائع المختلفة ،أي أن االعتداء
على المقاومين ومعاقبتهم على فعلهم المقاوم(أيا كان شكله أو أسلوبه) عبر سلبهم
الحري��ة لفت��رات زمني��ة مختلفة(الكثي��ر م��ن االس��رى يقضون س��نوات طويل��ة داخل
المعتق�لات) وبأبش��ع الظ��روف ،حيث يتعرض��ون العتداءات يومية ب��دون انقطاع مع
امكانية تعرضهم لالغتيال على يد س��جانيهم ،كل ذلك وغيره هو جريمة تخالف
كل القواني��ن واالنظم��ة الدولي��ة ،وبالتالي ف��إن االجراءات االنتقامية االس��رائيلية
الجدي��دة بح��ق االس��رى الي��وم وم��ا ق��د يتخ��ذ الحق��ا م��ن خط��وات ه��ي انته��اكات
اضافية للعدو االسرائيلي تخالف القانون الدولي وحقوق االنسان ومزيد من الحرب
عل��ى االس��رى ارتباط��ا ب��كل القضية الفلس��طينية وليس فقط بموض��وع االنتخابات
اإلسرائيلية.
الحركة االسيرة جامعة..
والالفت ان (الحركة األسيرة) هي من األمور الجامعة لكل الفصائل الفلسطينية
وهي عامل توحيد للجهود والمواقف ال العكس ،وهكذا يجب ان تبقى وتستمر إلغالق
الباب أمام العدو في محاولة الولوج إلحداث أي ش��رخ أو فتنة بين األس��رى ومن باب
أوس��ع بي��ن مختل��ف الفصائل الفلس��طينية ،وما يج��ري اليوم داخ��ل المعتقالت من
اعت��داءات عل��ى االس��رى يؤك��د ان الع��دو ال يف��رق بين فلس��طيني واخر على اس��اس
االنتم��اء له��ذا التنظي��م او ذاك ،وإنم��ا هو يس��اوي بينهم عبر االعت��داء على الجميع
وانته��اك حقوقه��م ومنعه��م م��ن تحصيل الح��د االدنى من ه��ذه الحق��وق والحريات
المكفولة قانونيا ودوليا.
وبالس��ياق ،فق��د اجتمع��ت العدي��د من الفصائل ف��ي قطاع غزة وه��ي :حركة فتح،
حركة حماس ،حركة الجهاد اإلس�لامي ،الجبهة الش��عبية والجبهة الديمقراطية
لتحري��ر فلس��طين ،ووقع��ت عل��ى بي��ان باس��م (الحرك��ة الفلس��طينية األس��يرة) في
سجون العدو اإلسرائيلي ،حيث أكدت (إنها تواجه حربا شرسة وهي بداية النتفاضة
معتقالت سيخوضها األسرى مسلحين بإيمانهم ووعيهم وثقتهم باهلل ثم بجماهير
األمة وشعبنا) ،وأوضحت أن (األسرى يتعرضون لمستوى ومرحلة جديدة من القمع
تهدد حياتهم ال تالمس الحد األدنى من المعايير الدولية ،)..وأشارت الى ان (إعالن
االحت�لال ف��ي التصعي��د ضدن��ا يأت��ي ف��ي إط��ار االس��تخدام م��ن قب��ل حكوم��ة العدو
ف��ي دعايته��م االنتخابي��ة واس��تهدافنا يأتي في إط��ار الحرب الدائمة ضدنا كش��عب
فلسطيني في كل الساحات).
لذل��ك وم��ع كل االنج��ازات الت��ي حققه��ا االس��رى المقاوم��ون عب��ر صموده��م
وتحديه��م واضرابه��م ع��ن الطع��ام وه��ي اس��اليب مواجه��ة نجح��ت رغ��م االل��م ال��ذي
تحمله ،فإن االس��رى من المؤكد انهم س��يقفون بصالبة مجددا رغم كل الصعاب
بوج��ه االج��راءات والمرحل��ة الجدي��دة م��ن التصعي��د ،ولك��ن بالم��وازاة يتوج��ب على
الشعب الفلسطيني العمل للمزيد من التوحد وإبعاد األمور الخالفية والوقوف الى
جانب االس��رى في حمالت دعم موحدة وتحركات ش��عبية وسياس��ية لمنع العدو من
تطبيق ما أعلن عنه من خطوات لمنعه من التمادي في جرائمه ضد حقوق األسرى،
وعل��ى الفلس��طينيين اعتب��ار الجرائ��م ض��د االس��رى بمثاب��ة إع�لان ح��رب عل��ى كل
الشعب الفلسطيني واتخاذ الخطوات الرادعة المناسبة والضرورية.
وم��ا يج��ري اليوم مع االس��رى في الس��جون االس��رائيلية يطرح الكثي��ر من عالمات
االس��تفهام ح��ول أداء االنظم��ة العربية ال س��يما الخليجية منه��ا الالهثة خلف فتح
قنوات التواصل واالتصال في السر والعلن والعمل لتطبيع العالقات مع العدو ،حيث
تدع��ي ه��ذه االنظم��ة تأييده��ا للفلس��طينيين وحقوقه��م بينم��ا تتركه��م لوحدهم
يواجهون آلة القتل واإلجرام االس��رائيلية والبطش بالفلس��طينيين سواء في االرض
المحتلة او وراء قضبان االسر.
ذوالفقار ضاهر

