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هل اقتربت نهاية «إسرائيل» الوظيفية...؟

افتتاحية اليوم

مولد الرسول مولد أمة
بعي��دا ع��ن التغري��د ف��ي المعت��اد وفيم��ا أل��ف الن��اس في مناس��بة
المولد النبوي الذي اعتاد أهل اليمن على االحتفاء به منذ زمن بعيد،
وق��د أصب��ح حديثهم هو ذاته ال ي��كاد يحمل جديدا في المضمون وهم
غافل��ون ع��ن الدالل��ة الحقيقي��ة والجوهرية للرس��الة المحمدية التي
ج��اء به��ا فتلقفه��ا اآلخرون من��ا وابتعدن��ا عنها ابتعدنا ع��ن المقاصد
وااله��داف وظ��ل الح��ال يع��زف على الس��ير والمواق��ف دون النف��اذ الى
الجوهر لصناعة واقع يتجدد في حياة االمة .
لق��د كان��ت الرس��الة المحمدي��ة ث��ورة حقيقي��ة أحدث��ت تح��وال
حقيقيا وتبدال في حياة ش��رذمة تعيش على االغارة والس��لب والحروب
والس��بايا وتمع��ن في الضياع في الصحراء دون غاية تس��تأجرها القوى
الكبرى في ذلك الزمن الفرس والروم للقيام بمهام تحقق لها المصالح
وه��ي كالناق��ة العجف��اء ال ت��دري ما تق��وم به أو أين تس��ير فجعل منها
أم��ة مهاب��ة الجانب ذات ش��أن عظي��م لبس أعرابها تاج كس��رى ووطأت
أقدامهم الحافية أيوان كسرى في أنفة العربي األصيل .
لق��د كانت الرس��الة المحمدي��ة تحوال كبيرا في حياة البش��رية
جمعاء وليس في حياة العرب فهي تملك أسس ومقومات المستويات
الحضاري��ة الت��ي يتباه��ى به��ا الغ��رب الي��وم م��ن حي��ث حقوق االنس��ان
وم��ن حي��ث العدل ومن حي��ث الخيرية ومن حيث المس��اواة ومن حيث
النجدة واالغاثة ومن حيث المدنية وحرية التعبير .
لق��د كان��ت أهم المنطلق��ات الفكرية لتلك الرس��الة المحمدية
الكب��رى تق��وم عل��ى مبدأ في “كل كبد حراء صدقة ” وهو مبدأ س��ام
غف��ل عن��ه الن��اس م��ن أه��ل الدي��ار االس�لامية وعم��ل ب��ه غيره��م فكان
ذل��ك مي��زة يتباه��ون به��ا ف��ي مقاب��ل وصم الع��رب بالمجتمعات
الحضارات االنسانية .
المتوحش��ة الت��ي ته��دد
الرس��ول علي��ه الص�لاة
هج��رة
وش��كلت
المدين��ة حال��ة انتق��ال
والس�لام م��ن مك��ة ال��ى
يؤس��س
ال��ذي
م��ن المجتم��ع الق��روي
المدن��ي ال��ذي
للعصبي��ات ال��ى المجتمع
والسالم والحق
يؤس��س للتعاي��ش والمحب��ة
حال��ة
ظ��ل
والع��دل والخي��ر والمس��اواة ف��ي
الكاف��ر
يث��رب
التع��دد ف��ي الثقافات فق��د كان في
وانص��ار
مهاج��ر
واليه��ودي والنصران��ي والمس��لم م��ن
وش��كلت وثيقة المدينة أول عقد اجتماعي ينظ��م مس��توى العي��ش
عرفه تاريخ البشرية وما يزال الكثير من الفرق االسالمية التي تدعي
االنتماء الى االسالم تجهل مثل ذلك واألدهى أنها تراه باطال وكفرا
يخال��ف المنه��ج الذي س��ار عليه الس��لف  ،وي��رى البعض في الدس��تور
كف��را ج��اء م��ن الغرب ال يجوز العمل به ويقولون ال يصلح هذه األمة
إال بم��ا صل��ح به��ا أولها وه��م غافلون كل الغفلة ع��ن المعاني الكبيرة
في جوهر الرسالة .
كما أن الرسالة المحمدية -لو كنا نحسن التأمل -أول من تنبه
لظاه��رة الرف��ق بالحي��وان وهن��اك الكثير من النصوص ف��ي هذا الباب
ولك��ن الجماع��ات والفرق ال يقفون إال عند النصوص الموضوعة بغية
تشويه الرسالة وفي غالبها من االسرائيليات وقد فصل الفقهاء وعلماء
الحدي��ث الق��ول ف��ي ذلك وه��ي نصوص نراها اليوم في س��لوك داعش
وغيره��ا م��ن الجماع��ات التي نش��أت تحت رعاي��ة المخاب��رات اليهودية
والكثي��ر م��ن االخب��ار تقول إن زعي��م داعش يهودي وظفت��ه المخابرات
العالمي��ة لخدم��ة مش��روعها ال��ذي يس��عى ال��ى ف��رض الوصاي��ة عل��ى
المسلمين والعرب بحجة أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الدولي .
ولعل الكثير يذكر قوله عليه الصالة والسالم في حق طائر ” من
روع هذه في فراخها ” وهي اشارة الى المحميات الطبيعية التي يعمل
البشر من الحضارات االخرى على االهتمام بها .
وقد ال نقف طويال عند قوله عليه الصالة والسالم حين أمر بعدم
تلقي��ح النخ��ل فل��م تثم��ر فق��ال  ”:أنتم أدرى بش��ؤون دنياك��م ” أي أن
الفقهاء والعلماء ال يكادون يقفون عند مبادئ وقيم واشارات محمدية
كان م��ن حقه��ا االهتم��ام والتأصي��ل الفقه��ي حت��ى نس��بق العالم في
مس��توياته الثقافي��ة واالجتماعي��ة الت��ي يدع��ي تفوق��ه به��ا علينا وهي
من صميم تجربتنا ومن صميم الرس��الة المحمدية لكن غفلتنا عنها
جعل لهم قصب السبق فيها .
لق��د كان الرس��ول األعظ��م أعظ��م رج��ل عرفت��ه البش��رية فق��د
قي��ل عن��ه أنه نه��ر أصحابه حين س��لوا س��يوفهم على يه��ودي يتقاضاه
دين��ا وأس��اء الخط��اب بقوله أنتم ق��وم مطل  ،فأمر بقض��اء دينه ووهبه
عطي��ة مقاب��ل ترويعه بس��ل الس��يوف علي��ه فالكثير يقرأ ه��ذه الحادثة
ويقصرها على الرحمة دون النفاذ الى جوهرها وهو العدل والمس��اواة
والبعد االنس��اني بغض الطرف عن االنتماء فاليهودي لم يكن مس��لما
ول��م تطع��ه نفس��ه ف��ي ترويع��ه وهو الق��ادر بحج��ة كفره بل ش��ق عليه
ترويع��ه وه��و مواط��ن يتمت��ع بكامل الحق��وق ف��ي الدولة العادل��ة التي
يديرها الرسول االعظم .
الموضوع متش��عب وكما أس��لفت القول في المس��تهل إنني سوف
أغرد خارج المعتاد وهي كلمات تشير وتومئ وال تبحث وال تستقصي
ذل��ك أنن��ا أمام حالة انتقال جديدة ال بد لنا من الوقوف أمامها بقدر
وافر من التأمل  ،فالزخم الذي عليه الحال هذا العام من حيث تكثيف
االحتف��اء وم��ن حي��ث إث��ارة الس��ؤال الب��د ل��ه م��ن ق��ول الجدي��د وبعث
المندث��ر لنعي��د صياغ��ة واقعن��ا الحض��اري وف��ق مقتضي��ات المراح��ل
الزمنية والمستويات الحضارية وبحيث نبدع واقعا جديدا يعيد لألمة
عزتها وكرامتها وس��يادتها وس��بقها ومثل ذلك يتطلب وعيا وتوجها
سياس��يا واهتمام��ا بالمفك��ر والمثقف وتش��جيعا للج��دل الذي يهدف
الى تحقيق الفاعلية الثقافية والحضارية في هذا الزمن الذي نش��هد
فيه استهداف األمة المسلمة في عقيدتها وثقافتها .
ق��ال المستش��ار السياس��ي لرئي��س الحكوم��ة
بنيامي��ن نتنياه��و ونائ��ب رئي��س قي��ادة المجل��س
القوم��ي للسياس��ة الخارجي��ة ،روبي��ن ع��ازار،
للمش��اركين ف��ي مؤتم��ر الصحف المس��يحية في
الق��دس ب��أن “ع��ودة اليه��ود إل��ى يه��ودا والس��امرة،
ليس��ت لعن��ة ب��ل برك��ة ل��كل س��كان المنطق��ة.
والدع��وة غي��ر المحق��ة إلخالئهم هي دع��وة للدمار
والفوضى” .عازار ،الموظف العام وليس الشخصية
السياس��ية ،أض��اف بأن “بع��ث الش��عب اليهودي في
أرض إس��رائيل ّ
يعد تجس��يداً لوعد إلهي” .ودعاهم
لمحارب��ة م��ن يدع��ون ب��أن المس��توطنات غي��ر
قانونية ..حسب القانون الدولي.
ف��ي المؤتم��ر ال��ذي عق��د ،األح��د الماض��ي،
ف��ي متح��ف أصدقاء إس��رائيل ف��ي الق��دس ،والذي
نظمت��ه منظم��ة مس��يحية ،عق��د أيض �اً احتف��ال
لوض��ع الم��ازوزة بمش��اركة نتنياه��و ف��ي مرك��ز
إع�لام دولي جدي��د هدفه “تعزيز عالقات إس��رائيل
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أكث��ر م��ن عالم��ة ومظه��ر ومؤش��ر في األف��ق تفيد كلها
ب� ّ
�أن ثم��ة تحوّالت كبي��رة في مس��رح عملي��ات المواجهة بيننا
وبي��ن عدون��ا التاريخي المركزي في حال��ة حصول تجعل من
األخير يقترب كثيراً من خط النهاية-
وف��ي ما يل��ي بعض من عالمات وأع��راض ذلك االنقراض
الذي بدأ يحيط بعدونا اإلسرائيلي :
عندم��ا يص��ف المحل��ل في صحيف��ة هآرتس ،روغ��ل الفير،
التصريح��ات الت��ي نش��رها الس��فير اإلس��رائيلي الس��ابق ف��ي
واش��نطن ،ماي��كل أورين ،في مجل��ة ذي أتالنتيك األميركية،
والت��ي تح��دث فيه��ا عن س��يناريو الحرب ،الذي ناقش��ه مجلس
الوزراء اإلس��رائيلي المصغر ،في آخر اجتماعاته ،بأنه سيناريو
ان لديه��م ّ
رع��ب -ويق��ول لإلس��رائيليين ّ
كل الح��ق بالش��عور
بالرعب وذلك ّ
ألن حرب  1973ستبدو كلعبة أطفال أمام ما
س��تتع ّرض له إس��رائيل في ّ
أي حرب قادمة مع حزب اهلل وإيران
وبقية أطراف حلف المقاومة-
ان ه��ذه التوصيف��ات ال ت� ّ
نق��ول ّ
�دل إال عل��ى تش � ّكل ش��عور
جمع��ي ،ف��ي داخ��ل الكي��ان ،ب� ّ
�أن وج��ود الدويل��ة قد ش��ارف على
االنته��اءّ ،
مجم��ع
وان ذل��ك المجتم��ع ل��م يع��د يش��عر بأن��ه
ّ
محمي ،ال من جيشه وال حتى من جيش الواليات المتحدة!-
وعندم��ا ي��ر ّد الرئيس األميركي ،على طلب نتن ياهو منه
بض��رورة رصد أم��وال إضافيه لتمويل األجه��زة األمنية التابعة
للس��لطة الفلس��طينية ،كي تتم ّك��ن من االس��تمرار في القيام
بدوره��ا ف��ي التنس��يق األمن��ي مع إس��رائيل  ،خدم��ة لالحتالل،

وي��ر ّد ترام��ب قائ ً
مهماً التنس��يق األمني فعليه
ال :إذا كان هذا ّ
هو ّ
أي نتن ياهو أن يدفع!-
فهذا يعني ّ
أن الواليات المتحدة لم تعد تضع أمن إسرائيل
على رأس س ّلم أولوياتها ،وأنها عملياً قد أعلنت تخليها عن نهج
أوسلو ،الذي أنتج التنسيق االمني الفلسطيني ـ اإلسرائيلي .
وه��و م��ا يمكن اعتباره تقييم �اً أميركياً س��لبياً للدور
الذي اضطلعت به تل أبيب وفش��لت في تحقيقه .ونعني
بالتحدي��د فش��لها ف��ي الوص��ول ال��ى أي��ة نتائ��ج إيجابية
أيض �اً م��ن خ�لال انخراطه��ا ف��ي مس��اعدة عصاب��ات داع��ش
والنصرة وغيرهم ،سواء في سورية او في العراق أو في غيرهما.
أما الفش��ل األكبر فهو الصدمة االس��تخباراتية اإلس��رائيلية،
ف��ي موضوع ص��اروخ المقاوم��ة اللبنانية ،الذي أطل��ق قبل أيام
المسيرة اإلسرائيلية في جنوب لبنان ،والذي ال يمكن إال
ض ّد
َّ
أن يك��ون عام�ل ً
ا جدي��داً في زيادة الس��لبية في تقيي��م الواليات
المتح��دة ألداء إس��رائيل وجيش��ها في المنطق��ة ،وهي التي لم
يك��ن يغي��ب عنه��ا ال ش��اردة وال واردة كم��ا ظل��ت تزع��م ط��وال
عقود مضت!
أخي��راً ولي��س آخ��راً ف� ّ
�إن ت��ل أبي��ب ورغ��م انخراطه��ا ف��ي
التخطي��ط والتنفي��ذ لمح��اوالت االنقالب الحاصل��ة في ّ
كل
م��ن لبن��ان والع��راق فقد أثبتت ب� ّ
�أن قدراتها االس��تخبارية رغم
ّ
كل اس��تعراضاتها الش��كلية والخارجي��ة ،أثبت��ت أنه��ا ضحل��ة
أن الوض��ع ف��ي البلدي��ن عل��ى الرغ��م م��ن كلّ
ج��داً ،بدلي��ل ّ
التدخ�لات القوي��ة ج��داً والضغ��وط الهائل��ة وبإس��ناد مدفع��ي

إعالم��ي ق� ّ�ل نظي��ره ف� ّ
�إن الوض��ع ف��ي هذي��ن البلدي��ن م��ا زال
يخض��ع للس��يطرة التام��ة لق��وى حل��ف المقاومة ،ع�لاوة على
ّ
ان م��ن يمس��ك ب��األرض ،عس��كرياً ،ه��ي قوات حل��ف المقاومة
التي ال تزال تعيش حالة االكتفاء الذاتي في تسيير حتى
أمورها المعاش��ية والمالية ،وش��اهدنا عل��ى ما نقول هو
قول سيد المقاومة بأنه ومهما حصل من تهافت في
الوض��ع االقتص��ادي الع��ام للبن��ان ف� ّ
�إن المقاومة
ل��ن تتأثر به��ذا األمر وأنها س��تظل قادرة على
دفع معاشات مقاتليها-
وه��و م��ا يعن��ي أن��ه حت��ى م��ع ذهاب
واش��نطن بعي��داً ف��ي الضغ��ط عل��ى دول
المنطق��ة ،ف� ّ
�إن ّ
أي انهي��ار مال��ي محتم��ل
أيضاً لن يكون له تأثير على عمل هذه القوات
ا لت��ي ال تعتمد على تمويالت حكومية ،ال في لبنان وال
في العراق كذلك-
وح��ده الكي��ان الدخي��ل والط��ارئ والقاع��دة األميركي��ة
المقامة على اليابس��ة والمياه الفلس��طينية هو الذي س��يتأثر
ف��ي لعب��ة ع� ّ
�ض االصاب��ع ،الن��ه كي��ان طفيل��ي وظيف��ي يخبو
ويأفل نجمه مع تراجع سيده واقتراب موسم هجرته من غرب
آس��يا ال��ى مضي��ق ماالق��ا وبح��ر الصي��ن ت��اركاً أذناب��ه يتامى
حروب البقاء المستحيل!
بعدنا ط ّيبين قولوا اهلل-
محمد صادق الحسيني

األعراب يتجسسون على العرب بأدوات إسرائيلية
أث��ار نش��ر تقري��ر تقن��ي مفصل ،م��ن لدن منظم��ة العفو
الدولي��ة ي��وم العاش��ر من أكتوبر/تش��رين ألول الف��ارط ،عن
عمليات تجسس ضد هاتفي مواطنين مغربيين نقاشا واسعا
داخل المجتمع المدني والسياس��ي في المغرب .إال أنه ظهر
أن هن��اك حرج��ا حكومي��ا كبي��را إذ أن اإلع�لام الرس��مي ل��م
يشر إلى القضية ال سلبا وال إيجابا .أما اإلعالم المقرب من
السلطة ،وهو يختلف خطابا ولفظا عن اإلعالم الرسمي ،وإن
كان له الهدف نفسه وهو الدفاع عن النظام ورجاله األقوياء،
فق��د هاج��م ضحيت��ي التجس��س س��اخرا م��ن منظم��ة العفو
الدولي��ة وم��ن الش��خصين المس��تهدَفين ومعتب��را كليهم��ا
«صعلوكين» ـ حسب تعبيره ـ مضيفا أن ال قيمة لهما وأن أي
حكومة في العالم ال يمكن أن تجد أي مصلحة في االهتمام
بهما أو التجسس والتضييق عليهما .الشيء نفسه سيقع من
الجانب الرس��مي واالس��تعالماتي لما راسلت شركة واتساب
من��ذ أي��ام بضع��ة مغارب��ة مخبرة إياه��م أن هواتفه��م قد تكون
تعرضت الختراقات بواسطة برمجيات خبيثة.
ش��ركة «إن إس أو» الت��ي تق��ف وراء مد األنظمة العربية
الس��لطوية كالس��عودية واإلمارات والمغ��رب بهذه البرمجية
الخبيثة ،بإذن من الحكومة اإلسرائيلية أي عمليا من أجهزة
مخابراتها ،متخصصة ليس سرا بل عالنية في تصنيع برامج
التجس��س التي تمكن حكومات المنطقة وغير المنطقة من
اخت��راق الهوات��ف المحمول��ة ب��ل والتحك��م ف��ي كل بياناتها
ووظائفه��ا .يمك��ن للموظ��ف األمني الذي يس��تعمل برمجية
«بيجاس��وس» (عل��ى فك��رة اس��م عل��ى مس��مى) أن يتحكم في
الهات��ف مهم��ا كان��ت درج��ة حمايت��ه التقنية وأن يس��تعمله
بش��كل يقت��رب م��ن االنس��يابية الت��ي يس��تعمله به��ا مالكه إذ
يمكن��ه أخ��ذ ص��ور ف��ي كل وق��ت كم��ا يمكنه س��ماع وق��راءة
كل النص��وص والمحادث��ات الس��ابقة والالحق��ة .والحاصل
أن رجل األمن يرى كل ش��يء وال يُرى منه ش��يء بل حتى ال
يُحس به أو يكاد .هذه التكنولوجية اإلسرائيلية الخبيثة هي
األكث��ر تط��ورا في العالم في ه��ذا المجال كما أنها األغلى
إذ دفعت الرياض عشرات ماليين الدوالرات للحصول عليها.
لم يستبعد الخبير االقتصادي اليساري
الترك��ي أل��ب ألتين��ورس ،أن تك��ون الحكومة
التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان
تم��ول مقاتلي ما يس��مى بـ»الجيش الس��وري
الحر» من ميزانية الدولة.
وج��اء ه��ذا التعلي��ق ف��ي س��ياق تقيي��م
ألتين��ورس لمش��روع ميزاني��ة  2020الت��ي
تقدم��ت به��ا الحكوم��ة للبرلم��ان ،ووصفه��ا
بأنها ميزانية «عسكرية وحربية» تهتم أكثر
بالجوان��ب العس��كرية واألمني��ة عل��ى حس��اب
األغراض التنموية واالجتماعية ،مشيرا إلى
أن مخصص��ات وزارة الدف��اع ارتفعت من 101
مليار ليرة إلى  141مليارا.
كم��ا انتق��د زي��ادة مخصص��ات ميزاني��ة
رئاس��ة الجمهوري��ة إل��ى  3ملي��ارات لي��رة م��ع
ف��رض تعتي��م عل��ى جه��ات وبن��ود إنفاقه��ا،
قائ�لا« :ف��ي الحقيق��ة ال توج��د ميزاني��ة
واضحة وش��فافة .هل هذه الميزانية س��تكون

إن ش��ركة «إن إس أو» مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسة
اإلسرائيلية فالجنرال أفيغدور
العسكرية واألمنية
يحتل داخل الش��ركة دورا
بنغ��ال كان
كرئي��س لمجل��س
مر كز ي��ا
الخب��راء المعلقي��ن
إدارتها كما أن
«إن إس أو»
ف��ي اإلعالم حول
ف��ي تأسيس��ها
يقولون إنه قد ساهم
ف��ي وح��دة
س��ابقون
أعض��اء
ا إل س��ر ا ئيلية
لالس��تخبارات العس��كرية
اإلليكترونية.
متخصص��ة ف��ي الح��روب
تبي��ع اس��رائيل ه��ذه المعدات القابل��ة لالس��تعمال
اإلجرام��ي بدع��وى توظيفه��ا حصري��ا م��ن ل��دن الحكوم��ات
الصديق��ة أو المهادن��ة ف��ي حربه��ا ض��د اإلره��اب .لك��ن م��ا
اكتشف وأُعلن عنه حتى اآلن من تجسس بواسطة برمجية
«بيجاس��وس» م��ن ل��دن المؤسس��ة الكندي��ة س��يتيزن الب أو
ش��ركة واتس��اب أو منظم��ة العف��و الدولي��ة يبره��ن عل��ى أن
الحكوم��ات غي��ر الديمقراطي��ة تس��تعملها ض��د المنتقدي��ن
للسياس��ات الرس��مية من حقوقيين ومعارضين وصحافيين.
وهك��ذا ف��إن الحقوق��ي اإلمارات��ي الش��هير أحم��د منص��ور
ق��د توص��ل ،حس��ب تقري��ر لس��يتيزن الب ف��ي أغس��طس/
آب س��نة  2015برس��الة نصي��ة قصي��رة (أس أم أس) تتضم��ن
رابطا خبيثا.
ومنص��ور كان ق��د اعتق��ل ف��ي  2011أي س��نة الح��راك
الديمقراط��ي في المنطق��ة والتي خلقت ُرهابا حقيقيا لدى
حكام المنطقة .س � ُيطلق س��راحه بعد أش��هر عدة قضاها في
الس��جن ليعتق��ل من جديد س��نة  2017فيحكم عليه بعش��ر
سنوات سجنا نافذا بسبب انتقاده لحكومة بالده.
إن تكنولوجي��ا التواص��ل والتجس��س جعل��ت م��ن الهاتف
الذكي سالحا ذا حدين ،فهو يوفر للمنتقد أداة ثورية وفعالة
لنشر آرائه ومواقفه وفضح فساد أو استبداد الحاكمين ،بل
إن الهاتف يس��اعد على التنظيم والتنس��يق بين المعارضين
وذل��ك ب��دون حاج��ة لجاهزية معق��دة أو مثي��رة لالنتباه .إال

أن ه��ذا الجه��از الصغير واألنيق قد يتحول إلى أخطر حليف
للع��دو ال��ذي تواجه��ه .وهك��ذا ف��إن الهات��ف كان ف��ي مركز
حدثين مهمين خطيرين وقعا في منطقتنا السنة الماضية،
فالصحافي جمال خاش��قجي سلم هاتفيه إلى خطيبته قبل
س��يره نحو حتفه في القنصلية الس��عودية في إسطنبول ظنا
منه أنه حسنا فعل لما تخلص من هذا المرافق الودود الذي
يتحول إلى رتل خامس حا َلما يمسه خصم متربص .صديق
خاش��قجي ،الس��عودي المقي��م ف��ي كن��دا عم��ر عب��د العزيز،
ق��دم ش��كوى الش��هر الماض��ي ض��د ش��ركة «تويت��ر» ألنها لم
تبلغ��ه باخت��راق عم�لاء الري��اض لحس��ابه مم��ا عرض��ه ه��و
واألش��خاص القريبين منه للخط��ر .وهنا يجب التذكير أن
عبد العزيز كان المتعاون األول لخاشقجي في إطار مشروع
«النح��ل اإلليكترون��ي» ال��ذي كان يري��د من خالل��ه ثلة من
المعارضي��ن الس��عوديين مواجه��ة اآلل��ة الس��عودية الرهيب��ة
«الذباب اإلليكتروني» التي تضغط وتشهر على مدار الساعة
بالمنتقدين لسياسات الرياض سواء من السعوديين أو العرب
وخصوصا الصحافيين والحقوقيين منهم.
أم��ا الواقع��ة الثاني��ة فه��و اعتق��ال الصحاف��ي المغرب��ي
توفيق بوعشرين من لدن حوالي أربعين من عناصر الشرطة
وهو يخرج من مقر عمله في الدار البيضاء في نهاية فبراير/
ش��باط  .2018كان أول ش��يء ص��ودر من��ه ه��و هاتف��ه عل��ى
أس��اس أن��ه ق��د يك��ون وثيق��ة إثب��ات ض��ده .إال أن ه��ذا الهاتف
اختف��ى إلى الي��وم رغم مطالبة دفاع الصحافي م��رارا وتكرارا
بإحض��ار الهاتف ألنه ـ حس��ب الدف��اع ـ يحتوي على معلومات
تبرئ��ه وخصوص��ا رس��ائل نصي��ة تش��تمل على نك��ت وكلمات
ودي��ة ،تلقاه��ا أياما وأس��ابيع قب��ل اعتقاله ،من بعض النس��اء
اللواتي قدمتهن النيابة العامة على أنهن ضحايا الصحافي.
كما ذكر الصحافي الس��جين أم��ام المحكمة أنه تلقى من
لدن أحد أصدقائه ،وهو برلماني س��ابق ،رس��الة على واتس��اب
نبهت��ه أربع��ة أي��ام قب��ل اعتقال��ه إل��ى أن مكتبه ملغ��م بأجهزة
تصوير وتنصت.
المعطي منجب

عني على الصحافة االجنبية

من أين يأتي أردوغان برواتب «الجيش الحر»؟
الزمان التركية
ح�لا لألزم��ة االقتصادي��ة؟ ه��ل س��تكون ح�لا
للبطال��ة ،واألزم��ات المتفاقم��ة ف��ي نظام��ي
التعلي��م والصح��ة؟ ف��ي الحقيق��ة نالحظ أن
الزي��ادة ف��ي مخصص��ات التعلي��م والصح��ة
بس��يطة ،وال تتضم��ن زي��ادة حقيقي��ة كم��ا
حدث في ميزانية الحرب”.
وح��ذر ألتين��ورس م��ن أن ه��ذه الزيادة قد
تك��ون إش��ارة لزي��ادة الح��روب التي س��تدخلها
تركي��ا خالل الع��ام المقبل واألعوام التالية،

قائال« :نحن على شفا حفرة من حرب تبتلع
م��وارد الدول��ة .نح��ن ن��رى أن ميزاني��ة جه��از
االس��تخبارات ارتفع��ت بنح��و الضع��ف م��ن
 1,1ملي��ار لي��رة إل��ى  2,3مليار ف��ي الميزانية
الجدي��دة كم��ا نالح��ظ ارتفاع��ا كبي��را
للغاية في ميزانية وزارة الدفاع”.
ولف��ت إل��ى توج��ه الحكوم��ة إل��ى زي��ادة
مخصصات العاملين في جهاز االستخبارات،
متس��ائال عم��ا إذا كان الجه��از ق��د ق��ام

كيف يفكر العدو؟

قيام مستوطنات في «يهودا والسامرة» تحقيق لوعد إلهي
م��ع العال��م ومحارب��ة حرك��ة ال �ـ ب��ي.دي.اس” .في
الح��دث ال��ذي نظ��م بمس��اعدة مكت��ب الصحاف��ة
الحكوم��ي ،ش��ارك س��فير الوالي��ات المتح��دة ف��ي
إس��رائيل ،ديفي��د فريدمان ،ورئي��س بلدية القدس،
موش��يه ليئون ،ومؤس��س متحف أصدقاء إسرائيل،
القس اإلفنغلستي د .مايك ايفينس.
عازار الموظف في وزارة الخارجية والذي كان
في الس��ابق نائب سفير إس��رائيل في واشنطن ،قال
ف��ي خطابه ف��ي المؤتمر“ :انظروا من س��يطر على
المناط��ق عندم��ا خرجنا من غزة ،منظمة إرهابية.
هل نريد أن يحدث ذلك في يهودا والسامرة؟ ليس

ب��أي ح��ال م��ن األح��وال .إن حضورن��ا ف��ي الق��دس
ويهودا والس��امرة يقدم فرصاً اقتصادية واستقراراً،
ألننا نوفر األمن عن طريق محاربة األش��رار الذين
يريدون الس��يطرة .إس��رائيل والتجمع��ات اليهودية
في يهودا والسامرة تقدم فرصة اقتصادية وعم ً
ال”.
وحس��ب قوله »،ليس لدين��ا أي مصلحة إلدارة
الحي��اة اليومي��ة لجيرانن��ا الفلس��طينيين في هذه
المناطق ،لكن يجب أن نكون صادقين ،لقد كانوا
حتى اآلن فاسدين وال يقومون بدورهم جيداً وغير
مس��تعدين للمواجه��ة م��ع اإلس�لام الراديكال��ي.
عليه��م أن يفهم��وا بأن��ه إذا ل��م نحاف��ظ عل��ى

ه��ذا الحض��ور األمن��ي،
جميع �اً
فس��نتعرض
للخط��ر .وإذا اضطررن��ا إل��ى
المغادرة فسنحصل على غزة أخرى.
لذل��ك ،حس��ب قول��ه« ،علين��ا المش��اركة في
تبن��ي أخواتن��ا وأخوتن��ا الذي��ن يعيش��ون ف��ي يه��ودا
والس��امرة ومحارب��ة م��ن يدع��ون ب��أن وجودهم غير
قانون��ي أو يحاول��ون ن��زع اإلنس��انية عنهم بوس��ائل
مختلف��ة .س��اعدونا ف��ي محارب��ة المقاطع��ة ،فه��م
غي��ر محقي��ن ،ويض��رون بن��ا وبجيرانن��ا أكث��ر .إن
بع��ث الش��عب اليه��ودي ف��ي أرض إس��رائيل يعن��ي

ه

آرتس

بتوظي��ف عاملي��ن ج��دد أم أن��ه يعم��ل عل��ى
تموي��ل التنظيم��ات المس��لحة ف��ي س��وريا
المتمثل��ة ف��ي «الجي��ش الوطن��ي الس��وري»،
بشكل مباشر.
وأوض��ح أن تل��ك الجماع��ات المس��لحة
الموج��ودة ف��ي س��وريا كان��ت عل��ى وش��ك
الفن��اء ،إال أنه��ا ع��ادت للحياة م��رة أخرى من
خ�لال تموي��ل ودع��م حكوم��ة ح��زب العدال��ة
والتنمية ،مش��يرا إلى أنه من الصعب التكهن
بحجم هذا التمويل نظرا ألن العالقة س��رية
وغير رسمية.
واس��تخدمت أنق��رة «الجي��ش الس��وري
الح��ر» ال��ذي يحص��ل عل��ى تس��ليح
ترك��ي كام��ل ،ف��ي تنفي��ذ ث�لاث عملي��ات
عس��كرية ف��ي ش��مال س��وريا ،آخره��ا
«نب��ع الس�لام» الت��ي أطلقته��ا الش��هر
الماض��ي ف��ي ش��رقي الف��رات ش��مال س��وريا
ضد المقاتلين األكراد.

تجس��يد وع��د إله��ي .ه��ذا برك��ة لش��عبنا ،وه��ذا
بركة للمنطقة وبركة للعالم .هذا جيد للس�لام
واالزدهار والسعادة».
عض��وة الكنيس��ت تم��ار زندب��رغ (المعس��كر
الديمقراط��ي) كتب��ت لنتنياه��و ،ف��ي أعق��اب هذه
األق��وال ،ب��أن «أق��وال ع��ازار تش��كك بتقديرات��ه
كمهني��ة ،وبكونه��ا تس��اعد ف��ي أم��ن مواطني
إس��رائيل .ال يوج��د مج��ال ف��ي الجس��م
المس��ؤول بش��كل مباش��ر عم��ا يج��ري ف��ي
مج��ال األم��ن القوم��ي العتب��ارات ديني��ة
وسياس��ية ،الت��ي لي��س له��ا أي عالق��ة باألم��ن
القوم��ي» ،قال��ت“ .أطل��ب أن يت��م فح��ص الطريقة
الت��ي تتدخ��ل به��ا اعتبارات غي��ر مهنية ف��ي أعمال
قي��ادة األم��ن القوم��ي ،م��ع توضي��ح س��لوك قي��ادة
األم��ن القوم��ي ،بما في ذلك أهدافها واإلمكانيات
التي تشمل تطبيق “الوعد اإللهي”.
نوعا لنداو

