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افتتاحية اليوم

هل أضاع الحريري فرصته الذهبية؟

مهاتير محمد يوجِّ ه َص ْف َع ًة َقوي ًّة ومؤلِ َ ًة َ
للمط ِّبعني ال َعرب ِب َر ْف ِضه
ّ
اإلسرائيليي بالده..
دخول

يتحم��ل تبعات��ه ،ويضم��ن تمهي��داً س��عودياً
ّ
يزي��ل العقب��ات م��ن طريق��ه ،طالم��ا أن كل
عالق��ة ف��ي ملفات عملية س��تكون م��ن مهام
رئي��س الحكوم��ة ،وهو يعلم م��ا اقترف بحق
س��ورية ،ويراه��ن عل��ى التمهي��د الس��عودي
لضم��ان معاملت��ه ف��ي دمش��ق بمع��زل ع��ن
مواقف��ه الس��ابقة بح��ق س��ورية ورئيس��ها.
وينطل��ق الحري��ري ف��ي ه��ذه المعادل��ة م��ن
تجربت��ه ع��ام  2009عندم��ا رت��ب ل��ه الملك
الس��عودي الراح��ل عب��داهلل ب��ن عب��د العزيز
موعده األول في دمشق مع الرئيس السوري
بش��ار األس��د بعد قطيعة نش��أت على خلفية
اتهامات��ه لس��ورية باغتي��ال وال��ده الرئي��س
رفيق الحريري عام .2005
 ثالث��ة اش��ياء تغي��رت من��ذ ذل��كالحي��ن ل��م يضعه��ا الحري��ري ف��ي
حسابه ،وربما يكون الحريري معها
ق��د أض��اع فرصت��ه الذهبي��ة.
فالمماطل��ة الطويل��ة ف��ي
تش��كيل الحكوم��ة جعلت
التراب��ط بي��ن ملف��ي
العالق��ة بس��ورية وتش��كيل
الحكومة شبه حتمية أكثر من
اي وق��ت مض��ى ،في ظ��ل برود الح��راك نحو
تشكيل الحكومة وتسارع الحراك نحو عودة
العالقات الس��عودية السورية .وفي حال هذه
الع��ودة قب��ل تش��كيل الحكومة ،يصي��ر مهماً
التساؤل حول ما إذا كان الحريري قد أقام
حس��اباته جيداً ،تجاه ه��ذه القضايا الثالث،
وأوله��ا أن الوض��ع م��ا بع��د المل��ك عب��داهلل
ل��م يعد كم��ا كان معه وقبل��ه ،وأن مكانته
السعودية تحكي حكايتها أكثر من أي شيء
آخ��ر تجربة احتج��ازه ،رغ��م كل الماكياج
ال��ذي قدم��ه ولي العهد الس��عودي للتغطية
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«نح��ن ال نقب��ل بدخ��ول اإلس��رائيل ّيين
ِبالدنا ،وإذا أرادَت اللجنة الدول ّية َسحب َح ْق
االس ِتضا َفة فل َت ْف َعل».
َ
والمبدَئي ِمن رجل
المو ِقف المش� ِّ�رف َ
ه��ذا َ
ق��اد ماليزي��ا إلى َمصاف ال ِق��وى االقتصاديّة في
وج َعلها ت َتصدَّر «نمور» آسيا االقتصاديّة،
العالمَ ،
ج��اء ف��ي َوق� ٍ�ت تفت��ح في��ه دول عرب ّي��ة أبوا َبه��ا
المس��ؤولين
و َنوا ِفذه��ا عل��ى ِمصراعيه��ا أم��ام َ

لدخول بلدانها،
وال ِف � َرق الرياض ّية اإلس��رائيل ّية
ِ
و َت ْنش��ر َّ
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االح ِتالل م َر ْف ِرفاً في َسما ِئها.
أوص��ل ماليزي��ا إل��ى م��ا
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عليه��ا ،وغ��ادَر كرس��ي الحك��م وه��و ِف��ي ذروة
َعطا ِئ��ه ،ول��م يَعد إلي��ه إال بَعد أن َع َّم ال َفس��اد
واس � َت ْف َحل ،وب� َ
�ات خليفت��ه أدا ًة ف��ي أي � ِدي
الفاس��دين ِمن الح � ّكام ال َعرب،
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ِ
واال ْن ِدم��اج م��ع المجتم��ع الدول� ّ�ي ،وه��ذه كلها

ذرا ِئ��ع كا ِذ َب��ة للخ��روج َع��ن َّ
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المش ِّرف وصاحبه ،يتبادَر إلى ِذهننا وا ِق َعة ال بد
الس � َفراء
َم��ن ذكره��ا ،روى تفاصيله��ا لن��ا أحد ّ
�ابقين ف��ي كوااللمب��ور،
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مح َّط��ات رحلت��هَ ،
وط َل��ب أن
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ِ
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المقابل،
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ِ
وعندم��ا علم رئيس الوزراء برغبته هذه َمن أحد
مستش��اريه ق��دَّم ل��ه َم ْبلغ �اً ِم��ن المال ِم��ن ج ْي ِبه
َ
العامة
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الخاص ،أل ّنه ال َ
يوجد بند في ِ
يس َمح له ب َتقديم َّ
أي َهدايا مال ّية.
للدولة ْ
الس��يد مهاتي��ر محم��د أكاديم ّي��ة
تعط��ي دروس �اً ف��ي َّ
الش��فاف ّية
عالم ّي��ة كب � َرى ِ
الح ّ
ضاري
والوَطن ّي��ة والدِّيمقراط ّي��ة وال ِك ْب ِري��اء َ
المؤس��ف أ ّن َ
معظ��م ح ّكامن��ا،
وم��ن
اإلس ّ
�لاميِ ،
ِ
ْإن ل��م َيك��ن كله��م ،ل��و َت َق َّدم��وا َ
َّراس��ة
لطلب الد َ
أو العضو ّي��ة فيه��ا ل َت� ْ�م َرفضه��م م ْن��ذ الدَّقيق � ِة
األو َلى.

مفاجأة قاعدة «العند» ..هل يعترف السعودي بهزيمته !؟
قب��ل م��ا يق��ارب األربع��ة أع��وام ،ح �دّد النظام
الس��عودي ،خ�لال عدوان��ه على اليمن والمس � ّمى،
حينه��ا ،بـ «عاصفة الح��زم» ،بنك أهداف تض ّمن
بن��ى تحتي��ة ومراف��ق حيوي��ة ومجموع��ة مطارات
وقواعد عسكرية يمنية ،وت ّم تدمير بنك األهداف
ه��ذا كام� ً
لا ،كما يتح��دث الس��عوديون ،وقد ب ّرر
النظام الس��عودي عدوانه ه��ذا ،بحجة الدفاع عن
«شرعية» عبد ربه منصور هادي ،ومن جهة أخرى،
وق��ف تقدم «أنصار اهلل» والجيش اليمني ،باتجاه
مدينة عدن ،مق ّر هادي ،حينها.
حينه��ا وص��ف بع��ض الساس��ة الس��عوديين،
ه��ذه العملية ،بـ «الصفع��ة القوية للتمدّد
االيران��ي ف��ي المنطق��ة العربي��ة».
ف��ي المحصل��ة وبغ� ّ
�ض النظ��ر عن
األس��باب المعلن��ة أو المخفي��ة،
وراء الكوالي��س للع��دوان الس��عودي
ـ األمريك��ي عل��ى الدول��ة اليمني��ة ،يمكن
الق��ول الي��وم وبع��د ما يق��ارب األربع��ة أعوام،
م��ن الح��رب عل��ى اليم��ن ،أ ّن النظ��ام الس��عودي
ذه��ب برجليه ،إلى مغامرة غير محس��وبة النتائج
 ،س��تكون لها تداعيات ونتائج خطيرة ،بل خطيرة
ج��داً  ،عل��ى النظ��ام الس��عودي نفس��ه ،وم��ن تاب��ع
باألم��س م��ا ج��رى بقاع��دة العن��د ،س��يدرك جيداً
حقيق��ة فش��ل النظام الس��عودي وم��ن معه بحربه
على اليمن .
ف��ي اليم��ن وداخلي �اً ،ي��درك معظ��م
الفرق��اء السياس��يين اليمنيي��ن ،باس��تثناء
جماع��ة «اإلص�لاح» اإلخواني��ة وأنص��ار ه��ادي
والمتحالفي��ن مع الس��عودية ،طبيعة مس��ار هذه
الح��رب الت��ي تس��تهدف اليم��ن ،فمعظ��م ص ّن��اع
الق��رار اليمنيي��ن ،عل��ى اخت�لاف توجهاته��م،
يع��ون الي��وم وأكثر من أي وقت مضى ،أ ّن اليمن

أصب��ح بحاج��ة إل��ى سياس��ة ردع دفاعي��ة  ،تزامناً
م��ع اندفاع��ة الس��عودي واألمريك��ي لالس��تمرار
بالح��رب عل��ى اليم��ن  ،وف��رض معادل��ة صفري��ة
عل��ى كل ق��وى الداخ��ل اليمن��ي المناهض��ة
للع��دوان الس��عودي – األمريك��ي عل��ى اليم��ن ،
فم��ا جرى بتقاطع لحج – ع��دن «قاعدة العند»،
هي رس��الة يمنية واضحة للس��عودي ولألمريكي
،مفاده��ا أن المعادل��ة العس��كرية ف��ي اليم��ن ق��د
تغي��رت ،خصوص �اً أ ّن المن��اخ الع��ام ف��ي الداخ��ل
اليمني والمرتبط باألحداث اإلقليمية والدولية،
بدأ يشير بوضوح ،إلى أ ّن اليمن أصبح عبارة عن
بل��د يق��ع عل��ى فوه��ة ب��ركان ،قد تنفج��ر تحت
ضغ��ط الخارج ،لتفجر اإلقلي��م بكامله  ،وعلى
قاعدة «الغريق اليخشى البلل».
وهن��ا ،ال يمك��ن ،أب��داً ،فص��ل م��ا
ج��رى وم��ا زال يج��ري ف��ي س��وريا
والع��راق وليبي��ا وقط��ر و..إل��خ،
ع��ن األحداث ف��ي اليمن ،فهناك
معادل��ة ش��املة ل��ك ّل األح��داث
والح��روب والصراع��ات الت��ي تعص��ف
بالمنطق��ة ،ومن الطبيع��ي ،أن تكون لهذه
المعادل��ة تداعي��ات مس��تقبلية عل��ى جمي��ع دول
المنطقة.
وهنا نؤكد على ان استمرار النظام السعودي
ف��ي حرب��ه عل��ى اليم��ن ،ال يمك��ن أن يك��ون الح � ّل
للمل��ف اليمن��ي ،فمحاول��ة اقن��اع الط��رف اآلخ��ر
بالتف��اوض عبر الح��رب ومحاولة إخضاع الطرف
اآلخر بالقوة ،إلجباره على تقديم التنازالت ،ربما
تصل��ح هذه المعادلة في دول أخرى ،لكن في دولة
كاليمن ،ال يمكن أن تصلح أبداً ،العتبارات عدة.
وهن��ا ،للتاري��خ ،نكت��ب ونق��ول ،إ ّن اليمنيي��ن
فاجأوا الجميع ونجحوا في اس��تيعاب واس��تقراء

طبيع��ة الع��دوان الس��عودي -األمريك��ي ،ونجح��وا
ببن��اء وتجهي��ز إط��ار عام لل��ر ّد على ه��ذا العدوان،
ونح��ن هنا ،نتوقع مزيداً م��ن الردود اليمنية على
العدوان السعودي ،لكن طبيعة هذه الردو ّد وشكلها
ال ي��زاالن ط� ّ�ي الكتم��ان ولم يفصح عنهما ساس��ة
وعس��كر اليمنّ .
لكن الواضح أ ّن السعوديين بدأوا،
بدوره��م ،التحضير الس��تيعاب واس��تقراء طبيعة
هذه الردود.
ي��درك معظ��م الس��عوديين حج��م الض��رر
والخط��ر اللذين ق��د يلحقان بالس��عودية ،نتيجة
االستمرار بهذا الخطأ الفادح المتمثل باستمرار
الح��رب على اليمن ،بعد أن أثبتت األعوام األربعة
الماضي��ة ،أن ه��ذه الح��رب العدواني��ة مصيره��ا
الفش��ل ،ومع أن معظم الس��عوديين يدركون هذه
الحقيق��ة ،ومع ذل��ك ،الزال البعض منهم يراهن
على الحس��م العسكري وتصفية المناهضين لهم
بالداخل اليمني؟!.
ختام �اً ،يب��دو أ ّن األي��ام المقبل��ة ،س��تحمل
المزي��د م��ن التط��ورات عل��ى الس��احة العس��كرية
اليمني��ة ،فالتط��ورات العس��كرية ،م��ن المتوقع أن
تكون لها تداعيات عدة ،سنشهدها مع مرور األيام،
فه��ل يس��تطيع الس��عوديون تح ّم��ل تداعياته��ا،
خصوص �اً أ ّن له��م تج��ارب ع��دة ف��ي الص��راع م��ع
الش��عب اليمن��ي ،من��ذ ع��ام 1934م ،م��روراً بأحداث
عدة ،ليس آخرها وال أولها ،أحداث عام 2009م ،بعد
االشتباك المباشر بين «أنصار اهلل» والسعوديين
ف��ي مدين��ة صع��دة اليمني��ة ،وم��ن هن��ا ،س��ننتظر
المقب��ل م��ن األي��ام ،لنق��رأ ه��ذه المعادل��ة بش��كل
واض��ح ،تزامن �اً م��ع األوض��اع المأس��اوية للش��عب
اليمن��ي ،نتيج��ة الع��دوان الس��عودي – األمريك��ي
على اليمن المستمر منذ أربعة أعوام.
هشام الهبيشان

 تط��رح عملي��ة التراب��ط بي��ن تش��كيلالحكوم��ة والقم��ة العربي��ة االقتصادي��ة
المنتظ��رة ف��ي بي��روت والس��عي لضم��ان
حض��ور س��ورية فيه��ا ،موق��ف الرئي��س
المكل��ف بتش��كيل الحكومة س��عد الحريري
م��ن زاويتي��ن ،األول��ى ثقت��ه بأنه ف��ي النهاية
س��يتنازل الفرق��اء اآلخ��رون لم��ا يضم��ن
تش��كيل الحكوم��ة الت��ي سيترأس��ها ،ف��إن لم
نأخ��ذ بفرضي��ة تعطيله لتش��كيل الحكومة
عم��داً ،كم��ا يظن كثيرون بخلفية س��عيه
لرب��ط والدة الحكوم��ة بتوقي��ت مصالح��ة
س��عودية س��ورية تمه��د الطري��ق لق��رارات
حكومي��ة باالنفت��اح عل��ى س��ورية يع��رف انه
ال ب��د منه��ا لنجاح الحكوم��ة التي ينتظرها
ملف��ان كبي��ران ،مل��ف النازحي��ن
ومل��ف إع��ادة إعمار س��ورية ،وكل
منهم��ا يرتب��ط بطبيع��ة عالق��ة
الحكوم��ة اللبناني��ة بالحكوم��ة
السورية ،وأخذنا بفرضية أنه يريد
للحكوم��ة أن تول��د فاألكي��د ال��ذي ال
يمك��ن إن��كاره أن��ه ل��م يب��ذل جه��داً ويق��دم
تناز ً
ال ممكناً يس��هل التش��كيل .فالتنازل عن
وزي��ر ال يغي��ر في توازن��ات الحكومة ويضمن
والدته��ا الس��ريعة ،فه��و في أقل تقدي��ر واثق
من أنه سيشكلها وفقاً لرؤيته وبتنازالت من
اآلخرين.
 الزاوي��ة الثاني��ة المرتبط��ة مباش��رةبالعالق��ة بس��ورية ،فالواضح ايضاً أن منطق
الحري��ري ه��و أن المصالح��ة الس��عودية
الس��ورية ،الت��ي يس��ميها الموق��ف العربي أو
قرار الجامعة العربية ،في نظام عربي تديره
السعودية ،هي المقدمة التي يجب أن تسبق
أي مس��عى لبناني حكومي نحو س��ورية ،فال
يق��ع رئي��س الحكومة تحت عتب س��عودي ال

عل��ى ج��رح االحتج��از ف��ي لحظ��ة الحاج��ة
لحملة عالقات عامة دولية بعد مقتل جمال
الخاش��قجي ،فجاء سلوك ولي العهد مهيناً
أكث��ر من االحتجاز نفس��ه ،والثانية هي أن
التمس��ك بالحريري لرئاسة الحكومة منذ
ذلك التاريخ هو تمسك لبناني أكثر مما
هو س��عودي ،والرهان اللبناني ش��به الجامع
ه��و أن الحري��ري بات بعد االحتج��از لبنانياً
أكثر وسعودياً أقل ،بينما هو يثبت العكس،
فم��اذا ل��و تراج��ع منس��وب ه��ذا التمس��ك
اللبنان��ي ول��م يج��د التمس��ك الس��عودي
المنتظر؟ أما الثالثة فهي أن وزن السعودية
تج��اه س��ورية ل��م يعد كم��ا كان ع��ام 2009
فالسعودية تبحث عن أثمان تقدمها لسورية
لتعويض إساءات كثيرة ،وما فعلته مع وزير
خارجيته��ا ع��ادل الجبي��ر بإقصائ��ه تمهيداً
لالنفتاح على سورية ،نموذج يستحق التأمل
من الحريري نفسه.
عملياً ،قد تحدث المصالحة السعودية
الس��ورية ،وتك��ون قد مرت تس��عة ش��هور على
تعقيد تش��كيل الحكومة ،ويبلغ الس��عوديون
للسوريين أنهم سيرشحون لرئاسة الحكومة
في لبنان َمن ال يحرج سورية ويتفاهمون مع
دمش��ق على اس��م بدي��ل ،ربما يك��ون الرئيس
تمام س�لام مجدداً ،فيقولون للحريري إنهم
س��معوه يق��ول إن��ه إذا اقتض��ت المصلح��ة
الوطنية اللبنانية تستدعي العالقات القوية
م��ع س��ورية فعل��ى المعنيي��ن التفتي��ش ع��ن
غي��ره ،وأنه��م فعل��وا م��ا أراد بم��ا يحف��ظ ل��ه
معنويات��ه ليتول��ى ه��و االعتذار عن تش��كيل
الحكومة وترشيح الرئيس سالم باسم كتلة
المس��تقبل ،وربما يكون مثل هذا البحث قد
بدأ فع ً
ال .اللهم أشهد أني قد بلغت.
ناصر قنديل

ترامب يبالغ ثم ينكر
أكم��ل م��ع دونال��د ترام��ب وعندي م��ن الميدي��ا االميركية
عنه:
 انس��حابه م��ن س��ورية ه��و م��ن ن��وع رف��ع قدم��ه ع��ن رقب��ةاإلرهابيي��ن ،والمقص��ود هن��ا داع��ش الت��ي خس��رت المعركة ولم
تخسر الحرب بعد.
 عزمه سحب نصف القوات االميركية من أفغانستان هديةلـ«طالبان» و«داعش» ،وأرى هذا الكالم صحيحاً يدين الرئيس.
 ق��راره الفص��ل بين أطفال الالجئين الى الواليات المتحدةوأسرهم كان مأساة يمكن تجنبها .تعامل الرئيس مع الالجئين
إهم��ال ف��ي عمله ،فهو نس��ي أن الواليات المتح��دة بلد الالجئين،
مثل أجداده.
 اجتماع��ه م��ع فالديمي��ر بوتي��ن ف��ي هلس��نكي كانإحراجاً للسياسة االميركية خصوصاً بعد إدانة  12روسياً
بالتدخل في انتخابات الرئاسة االميركية سنة .2016
 تعامله مع موت جمال خاشقجي. س��وء تعامل��ه م��ع جن��ازة الس��ناتور ج��ون ماكي��ن.ترامب لم يقل كلمة واحدة في مدح ماكين الذي كان من
أسر.
أبطال الحرب في فيتنام ،حيث ِ
 هو جعل الناخبين في ضواحي المدن االميركية يتخلونعن الحزب الجمهوري ،والنتيجة أن الديموقراطيين حصلوا على
غالبية في مجلس النواب.
 هو أس��اء اس��تخدام س��لطاته ووصف الصحافة بأنها عدوة،وس��حب ح��ق مراس��ل «س��ي إن إن» جي��م اكوس��تا دخ��ول البي��ت
األبيض ألنه لم يعجب بأسئلة اكوستا الصريحة.
 تغريدات الرئيس كاذبة وتسيء الى الرئاسة إال أنه يمضيفيه��ا - .هو اته��م دو ً
ال أخرى بأنها «حفر قاذورات» وكالمه كان

أسوأ مما وضعت بين هاللين ما زاد المعارضة له ،وجعل بناء سور
مع المكسيك أكثر صعوبة.
م��ا س��بق كتب��ه في «واش��نطن بوس��ت» م��ارك ثايس��ين وهو
كاتب أحترمه كثيراً وأصدق توجهاته السياسية.
أكم��ل بتغري��دات ترام��ب فه��ي كاذب��ة أو تتج��اوز الحقيقة
بنس��بة  95ف��ي المئ��ة منه��ا ،م��ع ذل��ك هو مس��تمر فيها م��ن دون
توق��ف« .واش��نطن بوس��ت» أحص��ت ل��ه  7500تغري��دة كاذب��ة في
 ،2018و«تورنتو ستار» جمعت له  3900تغريدة كاذبة ،و«نيويورك
تايمز» تسجل بين حين وآخر الكذب في التغريدات أو المبالغة.
هو زعم أن خفض الضرائب قرب نهاية  2017كان «األكبر»
أو «األعظ��م» وك��رر ذل��ك حوال��ي مئة مرة .ه��ذا ليس صحيحاً
فقد خفضت الضرائب أيام رؤساء سبقوه بأكثر مما خفضها.
هو أيضاً هاجم الميديا وسياس��يون قالوا إن روس��يا تدخلت
في انتخابات الرئاس��ة س��نة  ،2016وهذا ثابت جداً ،ومع
ذلك فله حوالي  250هجوماً على التحقيق في دور
روسيا في االنتخابات.
ال أنس��ى أن الرئي��س ترام��ب ق��ال إن��ه ل��م
تك��ن ل��ه عالقة م��ع ممثالت إباح��ة أو غيرهن،
ث��م اعت��رف ب��أن محامي��ه ماي��كل كوه��ن دف��ع
لممثلة اإلباحة ستورمي دانيالز ولكن أنكر أنه دفع
إل م��رأة أخرى ،مع أنه ر ّد لكوهن الفلوس التي دفعها.
هو ينسب الى نفسه زيادة الوظائف منذ دخل البيت األبيض،
ويقول إن رقمه وهو  4.2مليون وظيفة رقم قياسي ،إال أنه ّ
يقل عن
الرقم  4.8مليون وظيفة سجلت في  22شهراً قبل رئاسته.
ما هي كذبة اليوم؟ ما هي كذبة غد؟ ننتظر لنرى.
جهاد الخازن

عني على الصحافة االجنبية

كيف يفكر العدو؟

بومبيو يهاجم أوباما ثم يتبنى سياسة ترامب في سوريا

جرائم املستوطنني ضد الفلسطينيني إلى أين؟
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إن وزي��ر الخارجي��ة ماي��ك بومبي��و ألق��ى خطاب��ا ف��ي الجامع��ة
األمريكي��ة بالقاه��رة كان الهدف منه توضيح سياس��ة دونالد ترامب
الشرق أوسطية ،ولكنه قدم عوضا عن ذلك «دراسة في التناقضات».
وتضيف الصحیفة أن بومبيو بدأ خطابه بطريقة فظة وش��يطن
فيه��ا إدارة ب��اراك أوباما الس��ابقة ،حيث قال« :عندما تنس��حب أمريكا
تحص��ل الفوض��ى» .ولكن��ه أكد من خ�لال التأكيد عل��ى أن القوات
األمريكية س��تخرج من س��وريا مقدما اس��تراتيجية تتبع هذا الخروج
وتشبه السياسة التي حاولت إدارة أوباما تطبيقها دون نجاح.
وقال بومبيو إن الواليات المتحدة تحاول أن تقنع الدول
العربية أن «أمريكا هي قوة خير في الشرق األوسط» .إال
أن المستمعين له كان لديهم سبب للشعور بالتشوش
أكثر من االقتناع بما يقول.
وكان واضحا دون أن يذكر أن بومبيو عرف النجاح
أوال م��ن خ�لال المقارنة م��ع أوباما وخالفه ف��ي كل ما فعل،
ب��دال م��ن تش��كيل رؤي��ة وحك��م وطن��ي تج��اه مش��اكل المنطق��ة
المعقدة.
وبعدما أكد ودون مبرر قال« :حان الوقت اآلن» لس��حب القوات
األمريكية من سوريا.
وتس��اءلت الصحيف��ة :كي��ف؟ مجيبا« :من خالل الدبلوماس��ية
والعم��ل م��ع ش��ركائنا» وق��ال :إن الوالي��ات المتح��دة س��تحقق
«االستقرار» في سوريا من خالل العملية التي تقودها األمم المتحدة
للتسوية.
والحظ��ت الصحيف��ة أن خط��اب بومبي��و ال يختل��ف كثيرا عما
كان يقول��ه س��لفه ف��ي إدارة أوبام��ا ج��ون ك��ري وال��ذي عم��ل ب��دأب

ش��ديد وعلى مدى س��نوات عدة ليكتش��ف أن هذه األهداف غير قابلة
للتحق��ق دون دع��م ونف��وذ عس��كري أمريك��ي .وفي الوق��ت الذي عكس
رؤية مبعوث أوباما إال أنه خلط الرسالة بكالم مستشار األمن القومي
جون بولتون.
فق��د ق��ام ه��ذا األخي��ر بإع��ادة تفس��ير تصريح��ات لترام��ب بداية
األس��بوع وتح��دث عم��ا أس��ماها «أهداف��ا» يجب تحقيقه��ا قبل خروج
الق��وات األمريكي��ة م��ن س��وريا ،بم��ا فيه��ا الهزيم��ة الكامل��ة لتنظي��م
الدولة .وتقديم تركيا ضمانات بأنها لن تقوم بضرب القوات الكردية
التي تحظى بدعم أمريكي.
ونف��ى بومبيو التناقض بين كالمه وبولتون والرئيس بأنها
م��ن «أكاذيب صنعه��ا اإلعالم» .ولكن اإلعالم ليس وحده هو
المرتبك بل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي
م��ن المفت��رض أن تمأل قوات��ه الف��راغ األمريكي والذي
عب��ر ع��ن غضب��ه ورفض مقابل��ة بولتون أثن��اء زيارته
ألنقرة.
وزعم��ت الصحاف��ة التركي��ة الموالي��ة للحكومة أن
بولتون قام بـ «انقالب ناعم» ضد ترامب .ورغم أن الصحيفة
ال تذه��ب ه��ذا المذه��ب إال أنه��ا تعت��رف بوج��ود فوض��ى س��يئة هن��ا.
فأولوي��ات ترام��ب الواضح��ة عل��ى ما يبدو هي قلب أي سياس��ة نفذها
أوبام��ا وس��حب الق��وات األمريكي��ة م��ن الش��رق األوس��ط بأس��رع وق��ت
ممكن.
ول��دى مستش��اري الرئي��س مواق��ف صقوري��ة أكث��ر من��ه ،وم��ا
ينقصه��م اإلس��تراتيجية المتماس��كة أو دعم ترامب الكام��ل .وال أحد
يفهم أنه من خالل شجب أخطاء ترامب يقومون بتكرارها.

توس��عت صحافة االحتالل اإلسرائيلي في
الحديث عن زيادة جرائم الكراهية التي ينفذها
المس��توطنون ض��د الفلس��طينيين ف��ي الضفة
الغربية.
وذكر عاموس هارئيل المراسل العسكري
لصحيف��ة هآرت��س أن (الع��ام  2018المنص��رم،
سجل ارتفاعا ملحوظا في هذه الجرائم بثالثة
أضع��اف ،وت��م تس��جيل  482حادث��ا ،ف��ي حين أن
الع��ام  2017س��جل وق��وع  140حادث��ة ،وتش��مل
الجرائم :ضرب الفلسطينيين ،إلقاء الحجارة،
وكتاب��ة الش��عارات العنصري��ة
والتهدي��د ،وإح��راق س��يارات
ومنازل وقطع أشجار).
وأض��اف ف��ي تقري��ر
مترج��م ،أن (العامي��ن -2016
 2017ش��هدا انخفاضا في أعداد هذه
الجرائم على غرار جريمة عائلة دوابشة
في قرية دوما ،حيث قام ما يسمى جهاز األمن
العام (الشاباك) باعتقال عدد من المستوطنين
النش��طاء المعروفين باسم (مجموعة التمرد)،
وهم من عناصر اليمين اإلس��رائيلي المتطرف
الذي��ن تورط��وا ف��ي العدي��د م��ن العملي��ات
المشابهة ضد العرب الفلسطينيين).
وأوض��ح أن (الجه��ات األمنية اإلس��رائيلية

نفذت سلسلة خطوات ضد هؤالء المستوطنين،
مث��ل اعتق��االت إداري��ة وأوام��ر إبعاد ع��ن الضفة
الغربي��ة ،واس��تدعاؤهم للتحقي��ق ،مم��ا زاد م��ن
ق��وة ال��ردع تج��اه ه��ؤالء النش��طاء المتطرفين،
وس��اعد ف��ي تراج��ع ع��دد جرائم المس��توطنين
بحق الفلسطينيين).
وأش��ار إل��ى أن (الع��ام المنصرم  2018ش��هد
إط�لاق س��راح ع��دد م��ن المتطرفي��ن ،وتش��كيل
المزي��د م��ن المجموع��ات اليهودي��ة الجدي��دة،
بع��د أن ش��هدت االنتخاب��ات المحلي��ة األخي��رة
للمجال��س البلدي��ة انتخاب عدد من النش��طاء
المتطرفي��ن ،مم��ن أب��دوا تس��اهال ف��ي أعم��ال
العن��ف ض��د الفلس��طينيين مم��ا زاد م��ن
جرائم العنف والكراهية ضد العرب).
القن��اة اإلس��رائيلية العاش��رة
قال��ت ،إن (الش��اباك كش��ف
المزي��د م��ن تفاصي��ل جدي��دة
عق��ب التحقي��ق م��ع خمس��ة م��ن
النش��طاء اليه��ود ،المتورطي��ن بقت��ل
المواطنة الفلس��طينية عايشة الرابي األم
لتس��عة أبناء من بلدة س��لفيت بالضفة الغربية
برش��ق الحج��ارة عل��ى س��يارتها ف��ي أكتوب��ر
الماضي) .وأضاف في تقرير مترجم ،أنه (تبين
خ�لال التحقيق م��ع هؤالء المس��توطنين أنهم

كان��وا يح��وزون وس��ائل وش��عارات وكتاب��ات
معادي��ة إلس��رائيل ،منه��ا الم��وت للصهاين��ة،
وكتاب��ات ض��د إس��رائيل ورموزه��ا م��ن ب��اب
التمويه والتضليل).
موق��ع ويلال اإلخباري ذك��ر أن (زيادة هذه
الجرائم ضد الفلس��طينيين ،تأتي عقب تراجع
عملي��ات االعتق��ال والتوقي��ف ض��د النش��طاء
اليهود).
ونق��ل الموقع في تقرير مترجم ،عن دافير
كري��ف أح��د العناص��ر الس��ابقة ف��ي الوح��دة
اليهودية بجهاز الش��اباك قول��ه ،إن (الردع الذي
حققت��ه األجه��زة األمني��ة اإلس��رائيلية تج��اه
ه��ؤالء النش��طاء ،ب��ات يت��آكل ويتراج��ع ،وألن
الش��اباك ل��م يعد يعم��ل معهم بالصرام��ة ذاتها
الت��ي س��ادت عقب حادث��ة بلدة دوم��ا ،مما يعني
أن الخوف الذي ساد لدى أولئك النشطاء أخذ
بالتبدد مع مرور الوقت).
وأض��اف أن (م��ن الظواهر الالفت��ة أن عددا
م��ن الحاخام��ات اليه��ود ورؤس��اء المجال��س
االس��تيطانية احتج��وا عل��ى إجراءات الش��اباك
ض��د هؤالء النش��طاء اليهود ،مم��ا قد يعيد من
جدي��د صيغ��ة التعام��ل بالي��د الرخ��وة معه��م
استجابة لتلك الضغوط).
عاموس هارئيل

