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من الصحافة

كيف تهزم طائرة قيمتها  300دوالر صاروخ «باتريوت» تزيد
قيمته عن  4ماليني؟

افتتاحية اليوم

 71عام ًا على النكبة
في الخامس عشر من أيار عام  ،1948تم اإلعالن
ع��ن إقام��ة الكي��ان الصهيون��ي باغتصاب فلس��طين،
وبارتكاب المجازر ،وتشريد شعبها من قراهم ومدنهم
ومنازله��م ومزارعهم ،فكان ذلك ايذاناً بصراع
سيس��تمر ويس��تمر س��نوات وعق��وداً ،ه��و
الص��راع العربي -الصهيون��ي ،وجوهره
القضي��ة الفلس��طينية ولتكون قضية
الع��رب األول��ى ،والقضي��ة المركزي��ة
لصراع بين مش��روعين :المشروع األول ما
مثله الكيان الصهيوني من قاعدة استعمارية
اس��تيطانية ف��ي المنطق��ة العربي��ة ،والمش��روع
الثان��ي ه��و مش��روع التح��رر العرب��ي واالس��تقالل
الناج��ز لل��دول العربي��ة ف��ي المنطق��ة ،عل��ى أرضية
وقاع��دة العروب��ة ،والتي وج��دت صيغتها وبرنامجها
النضالي والس��عي إلى تحقيق الوحدة العربية ،ولم

تكن نكبة فلس��طين في إطارها المركزي وس��ياقها
التاريخ��ي إال الرافع��ة القومي��ة العربي��ة لمواجه��ة
المش��روع الصهيون��ي االس��تعماري ،والتمس��ك
بمب��ادئ ومقوم��ات ومرتك��زات الوج��ود العرب��ي،
وتكثيف النضال وتضامن الجهود وتكاتفها إللحاق
الهزيم��ة الكاملة بالمش��روع االس��تعماري والذي
عل��ى أساس��ه تم��ت إقام��ة الكي��ان الصهيوني
الغاصب.
إنن��ا ونح��ن نس��تعيد ذك��رى
النكبة في عامها الواحد والس��بعين
نس��تعيد معها الذاك��رة التي حمت
القضي��ة الفلس��طينية وحافظ��ت عل��ى
حيويته��ا وديمومته��ا ،ب��ل وأولويته��ا ف��ي
النض��ال القوم��ي العرب��ي وف��ي بوصل��ة المقاوم��ة
لتحرير األرض ،كل األرض الفلسطينية وكذلك

أراض عربي��ة ف��ي نكس��ة حزي��ران عام
م��ا احت��ل م��ن ٍ
 .1967لقد كشف الصهاينة الذين أعلنوا عند قيام
كيانهم الغاصب أن س��نوات ما بعد النكبة كفيلة
ب��أن «يم��وت الكب��ار وينس��ى الصغ��ار» ،وبذل��ك ل��ن
ّ
�رات حوث ّي��ة مس � ّيرة وملغم��ة اخترق��ت األجواء
س��بع طائ� ٍ
يكون لقضية فلسطين الحيز الذي تكتنزه الذاكرة
ّ
َ
الس��عوديّة وأصاب��ت محطتي��ن لض��خ النف��ط غ��رب المملك��ة،
العربية.
ف��ي محافظت� ّ�ي الدوادم��ي ،وعفي��ف ،وأش��علت فيهم��ا ال ّنيران،
إال أن س��نوات م��ا بع��د النكب��ة ب��ل حت��ى العقود
وأدخل��ت حال��ة التو ّت��ر المتصاع��دة ف��ي ِمنطق��ة الخلي��ج
الت��ي م��رت عل��ى اغتص��اب فلس��طين ،أس��قطت هذا
�كل
(الفارس��ي) مرحل ًة جديد ًة من ال ّتصعيد ،ربّما تتطوّر وبش� ٍ
مواجهات محدود ٍة ،ربّما تكون ّ
الره��ان الصهيون��ي .وهاه��ي الوقائ��ع وعل��ى األرض،
الش��رارة إلش��عال
ٍّ�ي إل��ى
تدريج�
ٍ
فتي��ل الح��رب الكب��رى التي تزداد قرب �اً يوماً بعد ي��وم .حركة
ف��ي فلس��طين األرض والتاريخ والمقدس��ات ،تؤكد
«الجه��ل»
«أنص��ار اهلل» الحوث ّي��ة الت��ي ي ّتهمه��ا خصومه��ا ب �ـ َ
أن الكب��ار ق��د تمس��كوا بحقه��م ف��ي وطنه��م .وأن
ّ
ً
بزمام المبادرة ،وتحقيق
اإلمساك
على
ة
قادر
باتت
ف»
ل
و«التخ
الصغ��ار قبض��وا على المقاوم��ة ومواجهة االحتالل،
ِ
الواحدة ِتلو األخرى ،بعد أربع س��نوات من القصف
المفاجآت ِ
كالقاب��ض عل��ى الجم��ر يدافع��ون وينتفض��ون
والحصار الذي استهدفتها من الجو والبحر واألرض.
ِ
ويتصدون لكل مخططات العدو الصهيوني وحماته
قصف��ت العاصم��ة
كان��ت المفاج��أة األول��ى عندم��ا َ
ويرس��مون بدمائه��م عالم��ات النص��ر ،والصم��ود،
الس��عوديّة الرياض ومدن رئيس � ّية ِمثل جدّة والطائف وجازان
ويرفعون راية فلسطين بهويتها العربية ،راية تحرير
وخمي��س مش��يط بأكث��ر م��ن  120صاروخ �اً باليس��ت ّياً ،كان
األرض واس��تعادة الحق��وق ،إليمانه��م أن قدراته��م
تأثيرها معنو ّياً فقط أل ّنها لم تحمل رؤوس �اً
متفجر ًة ،ويس��ود
ّ
س��تمكنهم م��ن دح��ر االحت�لال ،وثقته��م الكبي��رة
اعتقاد بأ ّن الحال تغ ّير هذه األيّام ،ولكن المفاجأة ال ّثانية التي
بالمقاومة والنصر.
تم ّثل��ت ف��ي إطالق طائ��رات مس � ّيرة مل ّغمة هي التط �وّر األبرز
واألخطر ،أل ّنها اصابت أهدافها بد ّق ٍة متناهي ٍة ،وضربت أهدافاً
اقتصاد ّي ًة اس��تراتيج ّي ًة ،وأثارت قلق معظم العاملين في
داخل المملكة وخارجها ،أل ّنها خلقت
ِقط��اع ال ّنف��ط ِ
بلبلة في أسواق النفط العالم ّية ،ورفعت األسعار
بالمئ��ة ،وأغلق��ت خ��ط األنابيب
بأكث��ر م��ن ِ 1
ومصالح حلفاء أميركا أو تحرك ينس��ب لحلفاء
الس� ّ
�عودي المعروف ب �ـ «بتروالين» الذي ينقل
إي��ران ،س��يعني من��ح إي��ران م��ا تري��د لجه��ة إطالق
ال ّنف��ط الخ��ام الس� ّ
�عودي ( 1.6ملي��ون برميل) من
مس��ار التدهور واالنهيار في أس��واق النفط ،وإثبات
منابعه في الشرق قرب الخليج (الفارسي) إلى ميناء
ِ
ّ
أن حرم��ان إي��ران م��ن ق��درة المتاج��رة الح��رة ف��ي
ينبع على البحر األحمر غرباً.
س��وق النفط س��يجعل ّ
خط��ورة ه��ذه ّ
كل المتاجرة النفطية في
الضرب��ة يمك��ن حصره��ا ف��ي ع �دّة نق��اط
خطر ،وس��يجعل الجنون س��يد الموقف في أس��واق
أساس ّية:
النف��ط ،وفي المقابل يعرف األميركيون أيضاً ّ
أ ّو ًال :ان ه��ذه ّ
ان
الضرب��ة ج��اءت بعد يومين م��ن تع ّرض أربع
الحرب النفسية التي أرادوها من حشد قواتهم في
ناق�لات نف��ط ِعمالقة لعمل ّيات تخريب قبال��ة ميناء الفجيرة
الخليج (الفارس��ي) قد فش��لت ف��ي تحقيق الهدف
ف��ي خلي��ج عم��ان ،م��ن ِضمنه��ا ناقلت��ان س��عوديّتان ،وثالث��ه
المرجو منها وهو الردع وليس الحرب كما قال
ورابع��ة ترف��ع العل��م اإلمارات��ي ،وكان��ت ال ّناقلت��ان
�ة،
�
ي
نرويج
ّ
ِ
األميركيون في بياناتهم الالحقة ،ومعلوم
السعوديّتان األكثر تض ّرراً.
ثاني �اً :أن ه��ذه ّ
ّ
ان الحرب النفس��ية وال��ردع ال يتحققان
الطائرات الحوث ّية المس � ّيرة كش��فت عن
تحمل كلفة ّ
شن
ق��درات تدميريّة دقيقة للغاي��ة ،فاألهداف التي قصفتها تبعد
إال لمن يقدر على ّ
الحرب ،والواضح ّ
ان واشنطن تدرك
ع��ن الح��دود اليمن ّي��ة أكث��ر م��ن  1000ك��م ،فكي��ف قطع��ت
عدم قدرتها على ّ
وتحمل
كل هذه المس��افة دون أن يتم رصدها أو اكتش��افها ،بال ّتالي
شن الحرب ّ
كلفتها.
إسقاطها.
ثالث �اً :ثم��ن الطائرة الواحدة من هذا ال ّنوع من ّ
 العال��م يدخ��ل تحت ايق��اع غباء جونالطائرات
بولت��ون وعنجهي��ة دونال��د ترام��ب وغي��اب ّ
اي قيادة
يص��ل ثمن ص��اروخ «الباتريوت»
ال يزي��د ع��ن  300دوالر بينم��ا ِ
محترفة في مركز القرار األميركي ،بين معادلتي
ال��ذي يعتب��ر الوحي��د القادر على إس��قاطها حوال� ّ�ي  4ماليين
التفاهم مع إيران لصياغة استقرار دائم في الخليج
دوالر إن لم يكن أكثر ،وقد يحتاج األمر إلى إطالق أكثر من
(الفارسي) أو التفاهم مع إيران على ضوابط تمنع
ص��اروخ ،حس��ب آراء بعض الخبراء العس��كريّين الذين ا ّتصلنا
التصعي��دّ ،
اي تفاه��م الح ّد األقص��ى وتفاهم الح ّد
بهم.
ّ
ً
رضى
�اج
�
ت
ويح
تفاهم،
�مه
�
س
ا
�ا
�
م
منه
وكل
االدن��ى،
المليارات
ئات
م
أنفقت
ّة
ي
�عود
�
س
ال
ة
ي
العرب
المملكة
:
ا
رابع
ّ
ِ
ِ
إن العالم س��يكون أش � ّد أمناً
إي��ران ،وم��ن أراد القول ّ
لش��راء أس��لحة متط �وّرة ،ولكن تب ّي��ن من ِخالل
م��ن الدّوالرات ِ
واستقراراً بالعداء إليران يعترف اليوم بصمته ّ
بأن
ق��راءة م��ا بي��ن س��طور ه��ذه الهجم��ة أ ّن خصمه��ا عل��ى ِق ّل��ة
التفاهم معها بات شرطاً لهذا االستقرار.
إمكان ّيات��ه اس��تطاع تطوي��ر بدائ��ل رخيص��ة تعج��ز ال��رادارات
ً
ناصر قنديل
الحديثة والمتطوّرة عن كش � ِفها وإسقاطها .خامسا :مصدر

العالم يقف بني التفاهم مع إيران والتفاهم معها
 م��ن دون ان تحت��اج إي��ران ال��ى إع�لان ّأي
خط��وة تصعيدي��ة أو تب ّن��ي ّ
أي عم��ل أمن��ي ،وم��ن
دون ان تضط��ر لحش��د قواته��ا وإغ�لاق مضي��ق
هرم��ز أو التص��دي للق��وات األميركي��ة في��ه ،أو
إيق��اف ناق�لات النف��ط ومنعه��ا م��ن العب��ور ،صار
العال��م معني �اً باالختي��ار بي��ن التفاهم م��ع إيران
منع �اً لالن��زالق ال��ى الح��رب ،أو التفاه��م معه��ا
منع �اً النهي��ار س��وق النف��ط وان��دالع حرب أس��عار
غي��ر مس� َ
�يطر عليها ،وهك��ذا ادّى التوت��ر مع إيران
ال��ى ظه��ور درج��ة م��ن الفوض��ى األمنية ف��ي حال
المنش��آت النفطي��ة كان��ت كافي��ة لتوجي��ه
اإلته��ام إلي��ران والذه��اب للح��رب معه��ا ،لكن من
كان��وا يقول��ون بالح��رب عندم��ا بلغ��وا لحظ��ة
الضغ��ط عل��ى الزن��اد ته ّيب��وا النتائ��ج فتراجع��وا،
وباتوا يتحدثون عن انتظار نتائج التحقيق ،ومن
يري��د حرباً ال ينتظ��ر تحقيقاً بل يكتفي باالتهام
الس��ريع ويبن��ي علي��ه ق��رار الح��رب ،فم��ا ع��اد من
يمس
م��كان للتهديد األميركي تحت عنوان من ّ
قواتنا ومصالحنا ومصالح حلفائنا س��يلقى الر ّد
العس��كري ،وال ع��ادت اللغة تقوم عل��ى ّ
ان ما يقوم
به وكالء إيران كما تس� ّ�ميهم واش��نطن ستدفع
إيران ثمن أفعالهم ،فتضطر السعودية التي سبق
وقال��ت ّ
ان الهجمات اليمنية على خطوط النفط
عدوان على التجارة العالمية وعلى األمن والسلم
الدوليي��ن ،وأم��ن الطاقة ،خرجت وس��ائل اإلعالم
المحسوبة على السعودية للحديث عن جماعات
داخلي��ة س��عودية تقف وراء التفجي��رات ،وتحوّلت

األح��داث الخطيرة الى مجرد أعمال مش��اغبة ال
قيم��ة له��ا - .في سوتش��ي غابت أح��داث الفجيرة
وغاب��ت تفجي��رات خط��وط النف��ط الس��عودي
ع��ن كالم وزي��ر الخارجي��ة األميركي��ة ماي��ك
بومبي��و ،وعندم��ا س��ئل عنه��ا ق��ال إن��ه ينتظ��ر
التحقي��ق نافي �اً ّ
كل كالم ع��ن حش��ود إضافي��ة
ف��ي الخلي��ج (الفارس��ي) ،الحش��ود الت��ي اعتبرها
الرئي��س دونالد ترامب الحق �اً أنباء زائفة،
ّ
كل ال��كالم ع��ن الضغ��ط
وبرغ��م
ومواصل��ة العقوب��ات حت��ى تأت��ي
إي��ران ال��ى التف��اوض وفق �اً لدفت��ر
الش��روط األميركي ،يدرك بومبيو
ّ
أن العقوب��ات والضغوط رفعت منس��وب
التوت��ر وص��و ً
ال للمش��هد الراه��ن ال��ذي
سيس��تم ّر م��ا اس��تمرت الضغ��وط والعقوب��ات،
وال��كالم الس��عودي ع��ن جماع��ات داخلي��ة ال يغ ّير
وتوس��عها،
م��ن حقيق��ة إمكاني��ة تك��رار العلمياتّ ،
وال يس��تبعد ان تطال المنش��آت اإلماراتية الحقاً
كم��ا ق��ال البي��ان الص��ادر ع��ن اللج��ان الش��عبية
أمنتها لقاءات
في اليمن ،وفس��حة التنفس الت��ي ّ
سوتش��ي بدع��وات التهدئ��ة غير قابلة لإلس��تمرار
دون التوص��ل لضواب��ط وقواع��د اش��تباك يرض��ى
به��ا الطرف��ان األميرك��ي واإليراني إذا فش�لا في
التوصل للتفاهم الشامل مجدّداً.
 بع��د ال��ذي ج��رى يع��رف األميركي��ون ّأن
التصعي��د األمني في مواجهة ّ
أي تحرك إيراني ،أو
تحرك يمكن ان يلحق األذى بالمصالح األميركية

كيف يفكر العدو؟

لتزامنها مع أواخر رمضان :الشرطة اإلسرائيلية قد
تغلق «الحرم» أمام زيارة اليهود في «يوم القدس»

اإلرهاب األميركي املتنقل
من دول الوطن العربي وبعد أن عاثوا خراباً وفساداً ،إلى مناطق في آسيا وإفريقيا يتنقل
مرتزقة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،أو باألحرى يتم نقلهم إلعادة ترتيب وبناء صفوفهم
المنهارة في المنطقة.
فبع��د الفلبي��ن الت��ي تم وضعهم فيها إلحياء ش��رايينهم المتجمدة ،يظهر
إرهابي��و التنظي��م ف��ي الهن��د منفذين ضرب��ات هجومية على ق��وات األمن في
واليتي جامو وكش��مير ش��مالي البالد ،وهذا يش��ير إلى س��قوط التنظيم في
المناطق التي وجد فيها لمدة سنوات في سورية والعراق.
وج��ود مرتزق��ة «داعش» في الهن��د يؤكد أن خطر عصاباته ال يزال قائماً ،رغم
تكب��د التنظيم هزائم وخس��ائر كبيرة عس��كرية في المناطق الت��ي كان فيها ،وخاصة
بعد أن تبنى المس��ؤولية عن سلس��لة التفجيرات الدموية التي هزت س��ريالنكا ونيوزيالندا
الشهر الماضي ،وقبلها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإعالنه بين الحين واآلخر عن
القي��ام ببع��ض العملي��ات التي تقع في المناطق المختلفة ،فض ً
ال ع��ن تهديده بعض الدول
األوروبية عبر ما يس��مى الذئاب المنفردة ،وهذا بالنتيجة س��وف يتس��بب بتنفيذ جرائمهم

عس��كري حوثي قال لـ «رأي اليوم» إ ّن حركته تملك القدرة
عل��ى إط�لاق عش��رات ّ
الطائ��رات المس � ّيرة دفع � ًة واح��د ًة وف��ي
الصعب اكتش��افها وإس��قاطها،
ال ّلحظة نفس��ها ،س��يكون من ّ
ويمك��ن أن يت��م اس��تخدامها لقص��ف أه��داف أخ��رى داخ��ل
وخارجه��ا س��تكون العنص��ر األه��م ف��ي المفاج��أة
الس��عوديّة ِ
فصل جدي � ٍد ،أو باألحرى،
�ام
�
م
أ
�ن
�
ح
ن
ّد.
د
�
ح
ي
أن
القادم��ة ،دون
ٍ
فص��ل تمهي� ّ
�دي لمعرك��ة ال ّنف��ط وآمداداته القادم��ة ،وعلينا
أن نض��ع ف��ي االعتب��ار أ ّن ال ّتركي��ز اآلن ه��و عل��ى الجوان��ب
ومربكة في الوقت نفسه،
االقتصاديّة بتوجيه ضربات موجعة ِ
ويمك��ن أن تتط �وّر لض��رب أه��داف حيو ّي��ة غي��ر نفط ّي��ةِ ،مث��ل
الصراع مراحل
حال دخل ّ
المط��ارات َ
والموا ِن��ئ ،والمصانع في ِ
أوسع ،وتصاعدت حدّته.
ال يمك��ن الفص��ل بي��ن غ��ارات ّ
الطائ��رات المس � ّيرة ه��ذه،
ومهاجم��ة ناق�لات النف��ط م��ن قبله��ا م��ن حي��ث رف��ع درج��ة
األمريكي ،وربما تكون طائرات
الصراع اإليران� ّ�ي
الس��خونة في ّ
ّ
ّ
ومعدّات أخرى
«الدورن��ز» هذه مج ّرد «بروفة» لظهور أس��لحة َ
إذا ما اندلعت شرارة المواجهة الكبرى.
ف��ي ح��رب ال ّناقالت ع��ام  ،1984وف��ي ذروة الحرب العراق ّية
اإليران ّية جرى إعطاب ،أو تدمير ،أكثر من  500سفينة وناقلة
نفط ،هذا قبل  35عاماً ،ولم تكن إيران حينها ّ
الطرف األقوى،
فكيف سيكون الحال اآلن إذا ما اشتعلت حرب ناقالت جديدة
في ِظل ترس��انتها الصاروخ ّية البريّة والبحريّة والجويّة
المتطوّرة؟
الرس��الة الت��ي حملته��ا طائ��رات «الدرون��ز»
السبع إلى أمريكا وحلفائها تقول إ ّن
الحوث ّية ّ
إي��ران ر ّبم��ا ل��ن تكون محتاج � ًة إلغالق مضيق
هرم��ز ،أو ح ّت��ى اس��تخدام صواريخه��ا لقص��ف
ناق�لات ال ّنفط ،فهناك من هو ق��ادر على ال ِقيام بهذه
المالح��ة الدول ّي��ة بطائرات مس � ّيرة ال تزيد
الم ّ
َ
هم��ة وتعطي��ل ِ
قيمتها عن  300دوالر للواحدة ،ويعلم اهلل ما تخفيه «كهوف»
�آت أخ��رى .الس��عوديّة س��ترد
صع��دا ،ش��مال اليم��ن م��ن مفاج� ٍ
حتماً على هذا الهجوم الذي استهدفها بالمزيد من القصف
الج��وي ،وقت��ل العش��رات م��ن المدنيي��ن (الطائ��رات المس � ّيرة
واحداً) ،فلم ّ
يتبق هن��اك ّ
أي أهداف
الحوث ّي��ة ل��م تقتل مدن ّي �اً ِ
على األرض لتضربها ،ثم ما هو الجديد؟
ج��ون اب��ي زي��د الجن��رال الس��ابق ف��ي الجي��ش األمريكي،
بتصريح أمس االول
والسفير الحالي لبالده في الرياض أدلى
ٍ
يرس��م مالم��ح ّ
الخط��ة األمريك ّية العس��كريّة المتو ّقعة عندما
ق��ال« :نح��ن بحاج ٍة إلج��راء تحقيق ف��ي العمل ّي��ة التخريب ّية
الت��ي تع ّرض��ت له��ا ال ّناق�لات ف��ي مين��اء الفجي��رة لنع��رف م��ا
يصل إلى حد الحرب»،
ح��دث ث��م نأتي بال ّرد المعقول ،ربّما ال ِ
ه��ذا يعن��ي أمراً واحداً ،وهو توجي��ه ضربات جويّة أو صاروخ ّية
خاص ًة بعد ا ّتهامها من قبل متحدّث باسم وزارة
وشيكة إليرانّ ،
الدف��اع األمريك ّي��ة بأ ّنه��ا ت ِق��ف خل��ف هج��وم الفجي��رة ،فمتى
انتظرت أمريكا نتائج ال ّتحقيقات؟
ّ
موس��عة ،قد تفتح
أي ضرب��ة تس��تهدف إي��ران ،محدودة أو ّ
المنطقة..
أب��واب الجحي��م على أمري��كا وحلفائها العرب ف��ي ِ
واأليّام بيننا.
عبد الباري عطوان

بحرفية كبيرة ،نزو ً
ال عند رغبة الجهات المشغلة لهم ،وعلى رأسها أميركا التي توفر لهم
كافة عوامل الدعم والمساندة.
جرائ��م «داع��ش» بالتأكيد لن تمر هكذا ،إنما س��تدفع إلى موجات متبادلة من العنف
واالنتقام ،والسيما في ظل الخطاب التحريضي للرئيس األميركي دونالد ترامب ونظرائه
ف��ي أوروب��ا وغيره��ا م��ن ال��دول التي دعم��ت ومولت وصدرت اإلرهابيين ،ولم تحس��ب حس��اباً
لعودة أولئك إلى بالد المنشأ ،وتشكيلهم الخطر األكبر على أمنها واستقرارها وهم الذين
جاؤوا منها.
فمن��ذ ب��دء االس��تثمار في��ه ،والوالي��ات المتح��دة م��ا تزال تح��ث وتعمل عل��ى تجنيد
المزي��د م��ن مرتزق��ة التنظيم المذك��ور ،كما تحث على عمليات القت��ل ،في الوقت
الذي تدعي فيه محاربتهم ،فيما الحقيقة غير ذلك تماماً ،ألن أميركا تستفيد
من اإلرهاب كما تستفيد من حقل نفطي أو معمل أسلحة ،ألنه دون الجرائم
الت��ي يرتكبه��ا إرهابي��و «داعش» ال يمكنها تصدير الس�لاح بزع��م محاربتهم،
وال يمكنها التدخل في ش��ؤون الدول تحت مظلة حمايتها من خطر و تطرف
التنظيم ،وهو ما يؤكد أن ما يجري هو إرهاب غربي بامتياز ،تتنقل فيه أميركا
كم��ا يحل��و له��ا ،وف��ي الوقت ال��ذي تريده وعندم��ا ترغب بإث��ارة وتأجي��ج الصراع في
منطقة ما.
حسين صقر

عني على الصحافة االجنبية

ه

حامالت الطائرات األمريكية تحت مرمى الصواريخ الروسية
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«يد األسطول الخفية» ،عنوان مقال دميتري بولتينكوف،
ف��ي «إيزفس��تيا» ،حول تعزي��ز دور قوات المدفعي��ة والصواريخ
الساحلية الروسية في تغيير موازين القوى في المنطقة.
وجاء في مقال المؤرخ العسكري بولتينكوف:
أدى دخول سفن الناتو إلى البحر األسود ،بعد
ح��رب أغس��طس  ،2008إل��ى تغيي��ر الموقف
من تس��ليح الجيش .ف��ي  ،2011-2009تلقى
أس��طول البح��ر األس��ود ث�لاث مجموع��ات من
منظوم��ة «باس��تيون» .ف��ي الوق��ت نفس��ه ،وصل��ت
الدفع��ة األولى من مجمع��ات «بال» إلى قزوين .كما
أتاحت القدرة الحركية العالية لهذه المنظومات ،نقلها
بس��رعة إلى ش��به جزيرة القرم في العام  .2014عندها أصبح
«باستيون» أحد الرموز اإلعالمية للقوة العسكرية الروسية.
«باستيون» مع صواريخ «أونيكس» ،عبارة عن منظومة
متنقل��ة ،يمكنه��ا تغطي��ة م��ا يص��ل إل��ى  500كيلومت��ر من

س��احل روس��يا ،وقد تم تصميمها لتدمير أهداف بحرية في
ظ��روف المواجه��ة ،علما بأن صواريخه��ا قادرة على تصنيف
األهداف وتوزيعها فيما بينها.
وفي الغرب ،أصبح مصطلح «منطقة الوصول المقيدة»
ش��ائعا .وهو يعني أن قوات الناتو ال تس��تطيع اختراقها دون
خطر تكبدها أضرارا غير مقبولة« .باستيون» و«بال» من
بين الوسائل الرئيسية لتدمير األهداف البحرية في
مثل هذه المناطق.
ففي كل مرة ،تقترب فيها سفن البحرية
األمريكية ودول الناتو من ش��واطئ شبه جزيرة
الق��رم أو منطق��ة كالينينغ��راد ،تتابعها بطاريات
الصواريخ ،براداراتها وقذائفها.
وكم��ا أظه��رت حكاي��ة المدم��رة «دونالد ك��وك» ،فإن
ه��ذه األس��لحة الروس��ية ترك��ت االنطب��اع المطل��وب عل��ى
جنراالت الناتو.

تيا
فس

الش��رطة تخط��ط إلغ�لاق الح��رم أم��ام
زي��ارة اليه��ود ف��ي ي��وم الق��دس الق��ادم للم��رة
األولى منذ ثالثين س��نة .في رد شرطة إقليم
الق��دس عل��ى توجه حركة «ط�لاب من أجل
الحرم» كتب أن س��بب اإلغالق هو أن موعد
ي��وم الق��دس ال��ذي س��يتم االحتف��ال ب��ه ف��ي
هذه الس��نة في  2حزيران/يونيو يقابل األيام
العشرة األخيرة في شهر رمضان التي اعتادت
فيه��ا الش��رطة عل��ى إغالق الح��رم أم��ام زيارة
اليه��ود .الح��رم كان مغلقاً تمام �اً أمام زيارة
اليهود في األعوام  2000ـ  ،2003لكنه أغلق في
الم��رة األخيرة بش��كل خاص في ي��وم القدس
عام .1988
منظم��ات الهي��كل قدم��ت ف��ي
األسابيع األخيرة التماساً ضد
الش��رطة بسبب نيتها إغالق
الح��رم في ع��دة أوقات خالل
ش��هر رمض��ان .في رد الش��رطة
عل��ى االلتم��اس كت��ب أن��ه «ل��ن
يتخ��ذ بعد قرار مالئ��م بخصوص يوم
القدس» .في رس��الة أرس��لتها أم��س االول
الش��رطة لحرك��ة «ط�لاب من أج��ل الحرم»
كت��ب« :ف��ي كل س��نة الح��رم يغل��ق أم��ام
الزي��ارة ف��ي األي��ام األخي��رة من ش��هر رمضان
ألس��باب تع��ود لس�لامة الجمه��ور والنظ��ام
العام».
في منظمات الهيكل والحرم يخشون من
إغ�لاق الموق��ع أم��ام زي��ارة اليهود أيض �اً في 9
آب ،ألن المسلمين في ذلك الوقت يحتفلون
بعي��د األضح��ى .في الس��نوات األخي��رة كان
يوم القدس اليوم الذي فيه سجل رقم قياسي
للزوار اليهود في الحرم .في الس��نة الماضية
صع��د إل��ى الحرم في ه��ذا الموعد أكثر من
ألف��ي يه��ودي .أيضاً في الس��نتين القادمتين

يتوق��ع أن يتواف��ق ي��وم الق��دس م��ع األي��ام
العش��رة األخي��رة م��ن ش��هر رمض��ان .الموعد
الدقي��ق لبداي��ة ش��هر رمض��ان وه��و الش��هر
التاس��ع ف��ي الس��نة الهجري��ة يتغير من س��نة
ألخرى طبقاً لقرار المحكمة الشرعية العليا
في السعودية.
ه��ذا الصب��اح كتب��ت «هآرت��س» أن
الشرطة تفحص تغيير مسار مسيرة األعالم،
وهي مس��يرة جماهيرية تقوم بها الصهيونية
الديني��ة ف��ي ي��وم الق��دس ،وذل��ك م��ن أج��ل
عدم التش��ويش على العيد اإلسالمي .حسب
المخطط فإن المش��اركين في المسيرة لن
يسمح لهم بإحاطة البلدة القديمة ،والشرطة
س��تقيد م��دة المس��يرة وع��دد المش��اركين
الذي��ن سيس��مح له��م بالدخ��ول إل��ى الح��ي
اإلس�لامي .م��ع ذل��ك ،الش��رطة ال تن��وي
أن تمنع تماماً مرور المش��اركين في
المسيرة في شوارع الحي.
مس��يرة األع�لام ،وه��ي
مس��يرة للش��باب الصهيون��ي
المتدي��ن الت��ي تج��رى ف��ي
الثالثي��ن س��نة األخيرة ،تم��ر بصورة
ثابت��ة ف��ي الش��ارع الرئيس��ي للح��ي
اإلس�لامي في المدينة .في المس��يرة يشارك
عش��رات آالف الش��باب المتديني��ن الذي��ن
يس��يرون وه��م يحمل��ون أع�لام إس��رائيل
عب��ر األحي��اء العربي��ة المكتظ��ة ف��ي البل��دة
القديمة .هذه الس��نة وللمرة األولى ستجرى
المس��يرة خ�لال األي��ام العش��رة األخي��رة م��ن
شهر رمضان المعروفة كأيام حساسة.
ارن��ون س��يغل ،أح��د نش��طاء حرك��ة
الهي��كل ق��ال للصحيف��ة إن رج��ال حركت��ه
ينوون النضال ضد هذه الخطوة.
نير حسون

6

يشار إلى قوات الصواريخ والمدفعية الساحلية الروسية،
زودت ،حت��ى ماي��و  ،2019بحوالى  13كتيبة من «باس��تيون»
وس��بع م��ن «ب��ال» .وهك��ذا ،فق��د ع��ادت ق��وات الصواري��خ
والمدفعي��ة الس��احلية إل��ى الحج��م ال��ذي كان��ت علي��ه في
العهد الس��وفييتي ،وبجودة أعل��ى ...وهي اآلن أكثر صنوف
القوات المسلحة الروسية حداثة.
فعل��ى خلفي��ة قض��اء أمري��كا الفعل��ي عل��ى معاه��دة
الصواري��خ المتوس��طة وقريب��ة المدى ،هن��اك فرصة لتزويد
مجمع��ات «باس��تيون» الس��احلية بصواري��خ «كاليب��ر»
المجنحة ،وصواريخ «تسيركون» الجديدة فرط الصوتية.
في هذه الحالة ،ستكون لدى البحرية الروسية «يد» طويلة
جدا تسمح بالسيطرة على مساحات واسعة من البحر .فمن
ساحل شبه جزيرة القرم ،ستكون حامالت الطائرات بالقرب
من ساحل صقلية في مرمى النيران.
دميتري بولتينكوف

