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من الصحافة

سورية :االحتالل األميركي سيواجَ ه باملقاومة الوطنية

افتتاحية اليوم

ٌ
شركة إسرائيل ّي ٌة تستخرج ال ّنفط السوري املَسروق؟
َ
وكش��ف
ش��رك ٌة إس��رائيل ّي ٌة تس��تخرج ال ّنف��ط الس��وري الرئي��س دونال��د ترام��ب الت��ي أدلى بها قبل أيّام
المس��روق؟ ه��ل بَدأ ُم ّ
ّ
لحماي��ة آبار النفط،
َ
خط��ط إقامة الدولة الكرديّة ش��رق فيه��ا ع��ن وجود  800جندي أمريكي ِ
�رائيلي أمريك� ّ�ي؟ وه��ل تنفي��ذ األس��د ودع��وة ش��ركات أمريك ّي��ة ِنفط ّية ِمثل “إكس��و موبايل”
ال ُف��رات بدع� ٍ�م إس�
ٍّ
والب��دء ف��ي أعم��ال تنقي��ب لزي��ادة إنتاجه��ا،
لتهديداته بإشعال فتيل حرب ال ِعصابات بات قري ًبا؟
لتش��غيلهاِ ،
ما َ
كشفته صحيفة “يني شفق” الترك ّية ّ
وأكدته كان��ت م��ن أج��ل ال ّتموي��ه وال ّتغطي��ة فيم��ا يب��دو ،عل��ى
َّ
�رائيلي إلى ه��ذه اآلبار واس � ِتغاللها وإعطاء
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ُساعد على ِبناء دولتهم في ِشمال َشرق سورية.
النفط ّي��ة الس��وريّة ش��رق ال ُف��رات إلى ش��ركة إس��رائيل ّية ي ِ
الرئيس الس��وري بش��ار األسد أشار أكثر من م ّر ٍة في
الس��تخراجه ونقله عب��ر األراضي األردن ّية إلى ِفلس��طين
المحت ّل��ة ،يب��دو صا ِد ًم��ا ،لع �دّة أس��باب ّ
الس��رقة ُمقابالت��ه الصحاف ّي��ة األخي��رة التي أعطاه��ا ألكثر من
ُ
أن ه��ذه ّ
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محطة تلفزيون ّية روس ّية لفت األنظار إلى هذه القرصنة
بحماي � ٍة أمريك ّي��ة أوّل ،وألن
ل َث��روات ُس��وريّة تت��م ِ
األمريك ّية لل ّثروات النفط ّية السوريّة ،وقال إ ّنه ال يستطيع
األك��راد الس��وريين خا ُن��وا الدول��ة الس��وريّة
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ولكن سيتم التصدّي لهاّ ،
أي القرصنة األمريك ّية،
المعلوم��ات،
وألن األردن إذا ّ
صح��ت ه��ذه َ
وليس ُهناك ّ
م��ن ِخالل ش� ّ�ن ح��رب عصاب��ات ،على ِغ��رار ما
أي نفي لها ،سمح بتسهيل هذه
األمريكي،
حدث في ال ِعراق أثناء االح ِتالل
السرقة عبر أراضيه ثال ًثا.
ّ
ّ
الس��تعادة ُ
كل ه��ذه اآلبار وإخ��راج القوّات
ف��ي ُمقابل��ة م��ع صحيف��ة “إس��رائيل هي��وم”
العبر ّي��ة َ
نش��رتها قب��ل أ ّي��امّ ،
األمريك ّية منها.
أك��د رج��ل األعم��ال
ّ
ّ
ّ
ٌ
ه��ذه الث��روة النفط ّي��ة ه��ي ُمل��ك للش��عب
اإلس��رائيلي مردخ��اي خان��ا ه��ذا االتف��اق بي��ن األك��راد
�وري ُ
الس� ّ
ك ّل��ه ،ولي��س لالن ِفصاليي��ن األك��راد،
وش��ركته  Global Development Corporationوق��ال
“ال أُريد أن يكون ال ّنفط من نصيب إيران أو نظام األسد ،الذي��ن يُثبتون ُمج� َّ�ددًا عدم وال ِئهم للدولة الس��وريّة ُ
األم،
ِ
ويعمل��ون م��ع األمري��كان واإلس��رائيليين ل َتفتيت س��ورية
ويتم اس � ِتخدام العوا ِئد لتمويل بناء س��ورية ديمقراط ّية
َ
وس��لخ ِمنطق��ة ِش��مال َش��رق ال ُف��رات الغن ّي��ة بال ّث��روات
والدِّفاع عنها”.
َ
اإلنت��اج الحال��ي لل ّنف��ط م��ن اآلب��ار الس��وريّة ف��ي الزراع ّية والمائ ّية والنفط ّية عنها.
المنطقة
ُحق��ول العمر ،والتنك ،وكونيكو ،والجفرة ،وال ّرميالت،
تس � ّلل ش��ركة نفط ّية إس��رائيل ّية إلى هذه ِ
والس��ويديّة ،وكبيب��ة ،ومرك��دة ،وتش��رين ،والجبس��ة ،واس��تغالل ث َرواته��ا ،س � ُي ِّ
الحج��ة القو ّي��ة ،لقبائ��ل
وفر
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المنطق��ة العرب ّي��ة ،ولألك��راد ُّ
لمقاوم��ة ه��ذه
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نتم ّنى أن ال يكون األردن ،أرض ال ّنشامى ،الذي ر َفض
تتوجه
�يطر على ه��ذه اآلبار ،كانت صهاري��ج ال ّنفط ّ
ُتس� ِ
بحموالته��ا إل��ى تركي��ا ،ولك� ّ�ن اآلن ،وبس��بب إغ�لاق ُ
كل ّ
الضغ��وط اإلس��رائيل ّية األمريك ّي��ة واس��تعاد أراضيه
ُ
األراضي الترك ّية أمامهاّ ،
المؤامرة ،وأن ال يسمح
السلطات الترك ّية تعرف في الباقورة والغمر ُجز ًءا من هذه ُ
ألن ّ
أن األم��وال س��تعود إل��ى قوّات س��ورية الديمقراط ّي��ةّ ،
ّ
أما ُمقاومة
فإن
المسروق عبر أراضيهّ ،
السوري َ
ُ
بمرور ال ّنفط ّ
ّ
َ
ُ
الطري��ق الجدي��د َ
�رائيلي لشرق الفرات فيرونها
األمريكي اإلس�
بات عب��ر األراضي ال ِعراق ّي��ة إلى األردن االح ِتاللين
ّ
ّ
ومنه��ا إل��ى ّ
ثبت ما
محطته��ا النهائ ّي��ة ف��ي موا ِن��ئ ال ّتصدي��ر في بعيد ًة ،ونراها قريب ًة ..واأليّام واألشهُر ُ
ِ
المقبلة س ُت ِ
المحت ّل��ة ،حس��ب ه��ذه ال ّتقاري��ر .تصريح��ات نقول.
ِفلس��طين ُ

كيف يفكر العدو؟

صدمة في كيان العدو من صاروخ استخدمته «الجهاد» للمرة األولى
في جولة القتال األخيرة

ناة
الق

بع��د أي��ام عل��ى انته��اء الع��دوان الصهيون��ي عل��ى قط��اع
غ��زة والش��عب الفلس��طيني ،وتك ّتم قيادة الجبه��ة الجنوبية في
جي��ش االحت�لال عل��ى خس��ائر العدو ج��راء ضرب��ات المقاومة
الفلس��طينية ،كش��ف المع ّل��ق العس��كري ف��ي القن��اة 12
اإلس��رائيلية رون��ي دانيي��ل ع��ن حف��رة ضخم��ة ج �دًا حصل��ت
ج��راء ص��اروخ أطلق��ه الجه��اد اإلس�لامي باتج��اه
المس��توطنات خ�لال جول��ة القت��ال األخي��رة،
وقال «هذا ما تفعله  300كلغ من المواد
المتفجرة ،انها اصابة هامة”.
دف��وري أش��ار ال��ى أن��ه أفص��ح ع��ن ه��ذا
األمر بعد تردّد بس��بب تداعيات األمر ،الف ًتا الى
أن الص��اروخ كبير جدًا ،وأردف «لقد ترددنا في قول
ذل��ك ،ألن األم��ر يخلق الهلع في صفوف الس��كان ،لكن
كما يبدو انه من الصحيح تنس��يق التوقعات» ،وتابع « ُفهم
أنه ً
أيضا في الش��مال حزب اهلل لديه صواريخ ثقيلة أكثر من
هذا الصاروخ ...بش��كل عام «الجهاد» تبني لنفس��ها قدرات في
ج��زء منه��ا أكث��ر مما يوجد ل��دى «حماس» ،لذل��ك ال يجب
االستخفاف”.
وبحس��ب المراسل العسكري في القناة نفسها نير دفوري،
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الص��اروخ ال��ذي أطلقت��ه الجهاد س��قط في إحدى مس��توطنات
المجلس اإلقليمي أش��كول ُيس��مى «بركان» ،وهو س�لاح ظهر
خ�لال الس��نوات الثالث األخي��رة في العراق وفي س��ورياً ،
وأيضا
لدى حزب اهلل.
وق��ال دف��وري إن «ه��ذا الص��اروخ يبلغ م��داه  5-3كلم وهو
ق��ادر عل��ى حم��ل رأس حرب��ي ي��زن  400-300كل��م م��ن الم��واد
المتفج��رة والتس��بب بأض��رار بأحج��ام كبي��رة» ،وأض��اف «في
المؤسس��ة األمني��ة الحظ المس��ؤولون أن «حم��اس» و»الجهاد
اإلسالمي» بدأتا باالهتمام بهذا السالح”.
وتاب��ع «إطالق الصواريخ الذي حصل ليل األربعاء
الخميس الماضي باتجاه مستوطنات مقابل جنوب
القطاع في جولة القتال األخيرة كان االستخدام
األول من غزة للصاروخ ،الذي يمكن أن يستخدم ً
أيضا
تجمع للقوات .ونتيجة هذا
في مهاجمة قوات في مناطق ّ
الصاروخ حصلت أضرار كبيرة مقارنة بالصاروخ العادي”.
ونق��ل المراس��ل ع��ن س��كان المس��توطنة التي س��قط فيها
الصاروخ قولهم إن «الحديث ال يدور حول صاروخ عادي خاصة
ل��دى مش��اهدة الحفرة العميقة بع��رض  16مت ًرا وبعمق حوالي
مترين”.

عني على الصحافة االجنبية

نووي الشرق األوسط على الطاولة
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إلى ذلك ،فال تعترف إس��رائيل أو
تنكر امتالكها السالح النووي ،لكنها
ترفض الدخول في أي مفاوضات بشأن
تدمير ترسانتها .في إسرائيل ،يسمون
ذل��ك بال �ـ «الغم��وض البن��اء».
ناهيك��م ب��أن احتم��ال ظهور
أس��لحة نووية ف��ي الدول
العربية يقلق إسرائيل،
ولذلك ف��إن مبعوثيها
يش��اركون أحيان��ا ف��ي
مفاوض��ات غي��ر الرس��مية
كج��زء م��ن تنفي��ذ ق��رارات الع��ام
 ،1995كما حدث في غليون وجنيف،
في .2014-2013
وف��ي الص��دد ،ق��ال نائ��ب رئي��س
معه��د القدس لالس��تراتيجية واألمن،
عي��ران ليرم��ان ،لـ»كوميرس��انت»،
إن المش��اورات السويس��رية م��ن وجه��ة
نظ��ر إس��رائيل ،كان��ت غي��ر فعال��ة
ول��م تل��غ المخ��اوف اإلس��رائيلية م��ن

«جوه��ر المؤتم��ر» وفه��م منظمي��ه
«للوض��ع الخاص» ال��ذي تمثله بالده.
وق��ال« :نحن واثقون من أن» الغموض
البن��اء «مفيد لالس��تقرار والس�لام في
منطقتنا ،خاصة بالنظر إلى سياسات
جيرانن��ا الذين يري��دون تدميرنا ،على
سبيل المثال ،إيران”.
ووفق��ا ل �ـ ليرم��ان ،ي��رون ف��ي
إسرائيل أن «شروط المؤتمر
غير متوافرة» ،في الوضع
الراهن.
وس��بق أن أوض��ح
المس��ؤولون اإلس��رائيليون
أنه��م سيجلس��ون إل��ى طاول��ة
المفاوض��ات بش��أن ق��رار الع��ام 1995
فقط عندما يستقر الوضع في الشرق
األوس��ط .لكن ذلك ال يلوح في األفق
بعد.
ايلينا تشيرنينكو وماريانا
بيلينكايا

نت
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“مج��ال النق��اش» ،عن��وان مق��ال
ايلين��ا تش��يرنينكو وماريان��ا بيلينكايا،
ف��ي «كوميرس��انت» ،ع��ن محاول��ة
تخليص الش��رق األوس��ط من أس��لحة
الدمار الشامل ،في ظل رفض إسرائيل
الحديث عن ترسانتها.
وجاء في المقال :يُفتتح ،في مقر
األم��م المتح��دة ف��ي نيوي��ورك ،مؤتمر
دول��ي ،طالما جرت مح��اوالت تنظيمه
منذ العام  .1995الغرض منه ،التوصل
إل��ى اتف��اق إلنش��اء منطق��ة خالية من
أس��لحة الدم��ار الش��امل ف��ي الش��رق
األوس��ط .بالنس��بة إل��ى روس��يا ،له��ذا
الحدث أهمية خاصة ،حيث إن موسكو
كان��ت ،ف��ي وق��ت م��ن األوق��ات ،م��ن
الضامني��ن له مع بريطاني��ا والواليات
المتح��دة األمريكي��ة .إال أن واش��نطن
ق��ررت تجاه��ل المؤتم��ر ،واأله��م م��ن
ذل��ك ،قاطعت��ه إس��رائيل ،وه��ي القوة
النووية الوحيدة في المنطقة.

الأربعاء  22ربيع االول 2019/11/20 - 1441

6

وع��د المرش��ح للرئاس��ة األميركي��ة دونال��د
ترام��ب مؤيدي��ه أثن��اء حملت��ه االنتخابي��ة بإخ��راج
الجي��ش األميرك��ي م��ن س��ورية ،ألن��ه ال ي��رى ف��ي
وج��وده مصلح��ة ألمي��ركا .ولم��ا َّ
تول��ى الرئاس��ة
ح��اول وضع وعده موضع التنفيذ فتصدّت له أجهزة
الدولة العميقة وح ّذرته من مخاطر االنسحاب على
المصال��ح األميركي��ة واألم��ن القوم��ي األميرك��ي
ومارست عليه الضغط الشديد حتى اضطر للتراجع
ووج��ه األم��ور بش��كل يحف��ظ م��اء وجه��ه
الظرف��ي ّ
فتباط��أ في تنفيذ قرار االنس��حاب م��ن دون أن يتخذ
قراراً بإلغائه متح ّيناً فرصة تكون أفضل لتنفيذه.
انكف��أ ترام��ب بع��د ق��راره األول فت��رة م��ن الزمن
ثم عاد ليعزف نغمة االنس��حاب ذاتها بش��كل بدا فيه
إصرار أكبر على التنفيذ حيث تراءى أنه هذه المرة
غير قابل للمراجعة وغير مستع ّد للوقوف على نصح
أو رأي أو مش��ورة ُتس��دى إلي��ه أو تأتي��ه م��ن أح��د ف��ي
الداخ��ل والخ��ارج ،فعق��د اتفاقاً م��ع تركيا «منحها
فيه الحق بإقامة منطقة أمنية في الش��مال الشرقي
الس��وري وعه��د إليها بمتابع��ة المهمة ف��ي المنطقة
بعد خروجه منها ودعا األوروبيين للعمل مع تركيا
والحل��ول م��كان الجي��ش األميرك��ي فرفض��وا ،لك��ن
ترام��ب ق � ّرر هذه الم��رة جدياً إخراج جيش��ه من
سورية بشكل كامل من دون إبطاء.
مقاب��ل هذه الجدي��ة تدخلت أيضاً
أجه��زة الدول��ة العميق��ة لثن��ي ترامب
عن قرار الخروج من سورية ،ألنها تص ّر
عل��ى أن ه��ذا الخ��روج اآلن قب��ل تحصيل
شيء في المسألة السياسية ،سيشكل كارثة
اس��تراتيجية تلح��ق بأمي��ركا تتمث��ل بترجم��ة
هزيمتها كلياً ،ولم ت َر وسيلة لإلقناع إال العزف على
وت��ر نقط��ة ضع��ف ترام��ب وإغرائ��ه أي النف��ط ،الذي
يتباه��ى ترام��ب ّ
وبكل وضوح بأنه رجل يحب النفط ،
فقيل له إنه إذا ق ّرر المضي بتنفيذ قراره باالنسحاب
من س��ورية ،فإ ّن هناك خطراً يتهدّد آبار النفط التي
ق��د تع��ود اليه��ا داع��ش ،ونص��ح ب��أن تض��ع أمي��ركا
يده��ا عل��ى آبار النف��ط عبر وجود عس��كري مخ ّفض
ال يتج��اوز  600عس��كري ّ
أي رب��ع الق��وة األميركي��ة
الموجودة في سورية كما هو معلن عنها حالياً .قوة
تك��ون مهمتها األساس��ية حماية عملي��ة نهب النفط
وفي ذلك تعويض لها عن خسائرها وقبض ثمن ما
بذلت��ه في مواجه��ة اإلرهاب وتكون في مهمة إضافية
هي تأمين الدعم لـ قسد الكردية .فاقتنع ترامب بهذا
االقت��راح واعتمده خاص��ة أن فيه نفطاً يحصل عليه
تتحمل أميركا أعباء جدية ،فالمسألة ال
من دون أن ّ
تتعدى وجود  600عسكري لتنفيذها.
نجح��ت الدول��ة العميق��ة م��رة أخ��رى ف��ي من��ع
االنس��حاب األميركي الكامل من س��ورية ،واختلقت
مهم��ة جدي��دة تب��رر ه��ذا االس��تمرار وصنع��ت واق��ع
احت�لال مباش��ر ألرض س��ورية قد ي��دوم طوي ً
ال ينفذ
خالله نهب للثروة الس��ورية .جرائم ترتكبها منتهكة

قواعد القانون الدولي العام ،انتهاك تس��تند فيه الى
قوته��ا الش��املة خاص��ة العس��كرية منها ،م��ا يجعلها
تعم��ل خ��ارج القان��ون مطمئن��ة ال��ى عدم المس��اءلة،
ولكن هل هي فع ً
ال بمأمن من المالحقة او المواجهة
كما ّ
تظن؟
فجر
ف��ي مقابلت��ه األخيرة م��ع اإلعالم الروس��ي ّ
الرئيس بش��ار األس��د قنبلة مدوّية ف��ي وجه أميركا
وج��اءت ف��ي توقي��ت مناس��ب للغاي��ة رداً على مش��روع
االحت�لال األميرك��ي آلب��ار النف��ط ف��ي الجزي��رة
الس��ورية ش��رقي الف��رات .قنبل��ة طرح��ت أس��ئلة
كثي��رة وس � ّلطت األض��واء عل��ى مس��تقبل االحتالل
األميرك��ي ألرض س��ورية وم��آل النه��ب األميرك��ي
توعد الرئيس األس��د الجيش
للنف��ط الس��وري .لقد ّ
األميرك��ي المتبق��ي على األرض الس��ورية بمقاومة
ش��عبية ّ
ينظمها الشعب الس��وري وتدعمها الحكومة
الس��ورية .لقد هدّد الرئيس بالمقاومة الشعبية وهو
العتبارات عس��كرية وعمالنية وموضوعية لم يذكر
صراح��ة الجي��ش العرب��ي الس��وري ال��ذي يق��وم اآلن
بحربه على اإلرهاب الذي تمارسه تركيا ومرتزقتها
بشكل مباشر عبر قواتها الرسمية أو غير مباشر عبر
التنظيم��ات اإلرهابي��ة الت��ي ش��كلتها وتدعمها .لقد
م ّيز الرئيس األسد في مواجهة االحتالل بين القوات
األميركي��ة المحتل��ة والق��وات التركي��ة المحتل��ة
بفرع ْيه��ا ،وبواقعي��ة تام��ة أس��ند أم��ر االحت�لال
َ
األميرك��ي للمقاوم��ة الش��عبية حت��ى ال ي��ز ّج
بالجيش العربي الس��وري في مواجهة غير
متكافئة بينما تكون مواجهة االحتالل
الترك��ي م��ع الجي��ش كم��ا يواج��ه
الغ��زو اآلن وبالمقاوم��ة إن اقتض��ى
الح��ال .أم��ا االحت�لال األميرك��ي
فس��تكون المقاوم��ة ف��ي مواجهت��ه ،مقاومة
ال ترم��ي طبع �اً ال��ى «تدمي��ر الجي��ش األميرك��ي»
ب��ل ته��دف إلى إنتاج األلم ف��ي صفوفه وجعل كلفة
االحت�لال مرتفع��ة ال��ى الح��د ال��ذي يُرس��ي معادل��ة
«النف��ط ف��ي مقاب��ل الدم» .وه��ي معادل��ة ال يتق ّبلها
األميرك��ي ألنها تجعل من كلفة االحتالل باهظة
م��ا يضط��ره ال��ى الخ��روج .فهل قي��ام ه��ذه المقاومة
ممكن اآلن؟
ف��ي القواعد العامة ومب��ادئ مواجهة االحتالل،
تتش��كل المقاومة وتستمر حتى تحقيق أهدافها في
مس��رح عمليات معين إذا تحققت لها ش��روط ثالثة:
أوله��ا رفض االحتالل ونش��وء الخل ّية المقاومة التي
تمتل��ك إرادة المواجه��ة والتضحي��ة ،ثانيه��ا وج��ود
البيئ��ة الحاضن��ة الت��ي تؤم��ن دع��م الخلي��ة ونم ّوه��ا
وحمايته��ا ،ثالثه��ا وج��ود الظهي��ر خ��ارج مس��رح
العمليات ظهير يؤمن الدعم المعنوي والمادي.
وفي الحالة السورية نجد أن هذه العناصر باتت
حاض��رة ،حي��ث يمك��ن أن تتش��كل الخالي��ا المقاومة
م��ن الس��وريين ممن خب��روا القتال في س��ورية خالل
الح��رب الكوني��ة أو م��ن س��وريين آخري��ن م��ن س��كان

المنطق��ة المحتل��ة ومحيطه��ا الذي��ن يمكنه��م
االس��تفادة من خبرات حلفائهم في محور المقاومة،
أم��ا البيئ��ة فهي ف��ي طور التعافي وطني �اً خاصة بعد
مواقف شيوخ العشائر العربية مؤخراً ،ويبقى الظهير
والدعم فهو عنصر تؤمّنه الدولة الس��ورية وحلفاؤها
ف��ي مح��ور المقاومة ولديهم جميع �اً الخبرة الكافية
ف��ي دعم المقاومات في الجنوب اللبناني ،حيث طرد
المحتل اإلسرائيلي في العام  2000وفي العراق حيث
طرد المحتل األميركي في العام .2011
وال ب � ّد م��ن التذكي��ر هنا بفك��رة رائ��دة أطلقها
الرئيس األسد مؤخراً عندما أكد أهمية المصالحة
الوطني��ة وتمتي��ن أواص��ر الوح��دة الوطنية الس��ورية
مهم��ا كان��ت األع��راق واألدي��ان والتأكي��د عل��ى
تماس��ك الش��عب ف��ي ش��رقي الف��رات ف��ي مواجه��ة
االحت�لال حت��ى ط��رده ،حي��ث رأى أن مث��ل ذل��ك
س��يغلق األب��واب والنواف��ذ والش��قوق الت��ي يتس � ّرب
منه��ا الع��دو الى الداخ��ل ،إغالق قد يقنع��ه بالخروج
ووض��ع ح��د الحتالل��ه حت��ى دون قت��ال ألن ذهني��ة
المحت��ل األميرك��ي ال تتقب��ل معادلة «ال��دم مقابل
النف��ط» ،ب��ل تري��د النف��ط ب�لا ثم��ن ،وأي احتم��ال
لنش��وء مقاوم��ة وفرض ثم��ن لالحتالل س��يؤدي الى
خروج المحتل ،كما حصل في لبنان في العام 1982
حيث خرج المارينز مباشرة بعد عملية مطار بيروت
التي استهدفت قاعدتهم وأوقعت الخسائر الجسيمة
فيهم.
نق��ول ه��ذا لنؤك��د ب��أن س��ورية الت��ي س��تجد
نفس��ها بعد الفراغ من مس��ألة إدلب الموضوعة على
نار حامية لتطهيرها من اإلرهاب ،ستجد نفسها أمام
احت�لال أميرك��ي آلب��ار نفطه��ا وس��تجد أن ظ��روف
تش��كل المقاوم��ة الوطني��ة إلخراج��ه بات��ت متواف��رة
ب��دءاً م��ن إرادة رفض االحتالل ،وص��و ً
ال الى العناصر
األخ��رى بم��ا فيه��ا الوس��ائل والذخي��رة والس�لاح
المتعدد األنواع واألشكال من بندقية وحشوة ناسفة
ال��ى قذيف��ة من مدى قصي��ر إلى ص��اروخ لمدى أبعد
م��ن دون إغف��ال الطائ��رات المس � ّيرة الت��ي يمك��ن أن
تطلق من مس��افات قريبة ضد قواعد االحتالل ،ومع
ته ّيؤ العنصر الوطني المقاوم الذي يمتلك المعرفة
التامة باألرض والمؤهالت الكافية للقتال مع تحمل
قسوة المناخ وتق ّلبات الطقس.
وعلي��ه نرى أن س��ورية التي تتق��ن تنظيم جدول
األولوي��ات ف��ي س��ياق حربه��ا الدفاعية ض��د اإلرهاب
وداعمي��ه المحتلي��ن ،أن س��ورية المنتص��رة ف��ي ه��ذه
الح��رب اختارت اللحظة المناس��بة لتقول ألميركا
قائدة العدوان و ّفروا على أنفسكم الخسائر والهزيمة
المباش��رة واخرج��وا م��ن أرضن��ا وتوقف��وا ع��ن نه��ب
ثرواتنا وإال…
ونعتقد أن األميركي س��يفهم الرسالة السورية
ويتص � ّرف بم��ا يوف��ر دماء جن��وده ولن يتأخر مش��هد
سوري يرتسم وال احتالل أميركياً فيه.
العميد د .أمين محمد حطيط

أزمات نتنياهو والرهان على القتل
اختار نتنياهو غزة لتكون الحرب عليها مفتاح حل األزمة المزدوجة التي
يعانيه��ا .وس��بق في الفترة األخيرة أن ك��رر تهديداته ضد القطاع وأهله بين
كل جولة وأخرى من المفاوضات الفاش��لة مع تحالف «أزرق ـ أبيض» بش��أن
حكومة «وحدة».
وأه��داف نتنياه��و م��ن التصعي��د العس��كري وإع��ادة سياس��ة االغتي��االت
إل��ى الواجه��ة كثي��رة ومرفق��ة برس��ائل متع��ددة العناوي��ن ،وإن كان «البريد
الداخل��ي» يس��تحوذ عل��ى معظمه��ا .ومؤش��رات ه��ذا الع��دوان الفتة ب��دءا من
التوقيت مرورا بنوعية االستهداف وصوال إلى محاولة فرض معادالت جديدة
في التعامل مع غزة وقواها السياسية.
ويدخ��ل منافس��و نتنياه��و وخصوم��ه ف��ي جوق��ة التهاف��ت عل��ى قت��ل
الفلس��طينيين ف��ي موق��ف واح��د يجع��ل المراقبي��ن يتس��اءلون ع��ن مش��هد
االس��تقطاب الحاد بينهم ،والذي جعل من تش��كيل حكومة عقب جولتين من
انتخابات الكنيست عقدة عصية على الحل!
في مقدمة المتهافتين على س��فك الدم الفلس��طيني إلى جوار نتنياهو
بيني غانتس ،رئيس أركان الحرب األسبق والمتحفز لمنصب رئيس الوزراء.
وكان الفتا أن نتنياهو أراده شريكا (من الصف الثاني) في إدارة األهداف
السياس��ية وراء الع��دوان .وف��ي ذل��ك رس��الة إل��ى تحال��ف أزرق أبيض
أوال تق��ول إن��ه في هك��ذا ظروف عليهم أن يطمئنوا إل��ى أنهم وراء
قائ��د مج��رب وخبي��ر ف��ي «ردع الفلس��طينيين».وفي ظ��ل هذه
األجواء،ب��دأ المحللون اإلس��رائيليون يتحدث��ون للمرة األولى
منذ عدة أشهر عن فرصة متاحة لتشكيل حكومة وحدة.
لكن وفي الوقت نفسه،اليغفل غانتس عن تقديم نفسه كشخص
جدير بالمسؤولية قادر على تجاوز أية خالفات مع خصمه حول السلطة،
وهاهو يقف إلى جانبه «دفاعا عن أمن إسرائيل» ،مسلحا بكل الوحشية التي
أبداه��ا ف��ي إيع��ازات القت��ل التي وجهه��ا إلى الجن��ود خالل الح��رب العدوانية
عل��ى غ��زة صي��ف الع��ام  ، 2014وكان حينه��ا رئيس��ا ل�لأركان .وبي��ن اإلثنين
يتبج��ح بيني��ت ح��ول فرض منطقة الط��وارئ عل��ى امت��داد  80كيلومترا في
محيط قطاع غزة ،وهو الذي اشتراه نتنياهو بمنصب وزير دفاع «مؤقت» كي
اليلتحق بغانتس في س��ياق بحث األخير عن حكومة جديدة .وضمن ماس��بق
يح��اول نتنياه��و أن يحس��ن فرصه في إقناع تحال��ف أزرق ـ أبيض بقبول توليه
الحصة األولى من والية حكومة الوحدة في حال تشكيلها.
ويتحض��ر نتنياه��و الس��تحقاقات فش��ل غانت��س ف��ي تش��كيل الحكوم��ة
واللج��وء إل��ى انتخاب��ات ثالث��ة .وهو ي��درك أن أفض��ل المناخات التي تحس��ن
فرصه بالفوز هي مناخات الحرب ،وقد دق طبولها عشرات المرات كلما وقع
في مأزق حكومي تحت يافطة تعاظم «الخطر الوجودي» على إسرائيل الذي
يس��توجب برأي��ه تج��اوز الكثير من الملفات الداخلي��ة أو تأجيل بحثها .وربما
يراهن هنا على تشكيل رأي عام لدى الجمهور يطالب بتأجيل البحث بملفه
القضائي عى يد المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة .وأمام احتمال
إج��راء انتخابات ثالثة يس��عى نتياهو إلى تجاوز الخس��ارة ف��ي األصوات وعدد
المقاع��د ف��ي االنتخابات األخيرة ،عما حصل عليه «الليكود» في االنتخابات
التي سبقتها .ويراهن هنا على أن التصعيد العسكري والحديث عن األخطار
المحدق��ة يس��تقطب إل��ى جانب��ه المزي��د م��ن المؤيدي��ن ف��ي أوس��اط اليمين
واليمين المتطرف .ويحث الناخبين على اختيار استمراريته في الحكم على

اعتبار أن «االستقرار» السياسي يعزز قدرة إسرائيل في «الدفاع» عن نفسها.
وم��ن الطبيع��ي أن يس��تخدم نتنياه��و ه��ذا الع��دوان ف��ي تظهي��ر مواق��ف
األحزاب العربية في إسرائيل ونوابها في الكنيست من هذا العدوان وإدانتهم له
من أجل وضعهم في خانة «الطابور الخامس» كما فعل في محطات سابقة،
وم��ن خ�لال ذلك الغمز من قن��اة غانتس وتحالفة عل��ى خلفية التصريحات
التي أطلقها حول المشاورات مع القائمة المشتركة بشأن تشكيل الحكومة.
ويهدف من وراء ذلك تعميق مظاهر العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين
في المجتمع اإلسرائيلي ،وإبعاد الكتلة البرلمانية للمشتركة عن التأثير في
الش��أن العام ربطا بكونها القوة البرلمانية الثالثة في الكنيس��ت ،وتقدمها في
مسألة طرح المشاكل التي تعانيها الجماهير العربية على جميع األصعدة.
وإل��ى جان��ب الطموح��ات الش��خصية لنتنياه��و م��ن وراء الح��رب عل��ى
غزة ،إال أن سياس��ته تنطلق من تنفيذ مش��روعه اإلس��تعماري العدواني تجاه
الش��عب الفلس��طيني وأراضي��ه المحتلة ،وه��و في عدوانه ه��ذا على غزه يضع
أم��ام حلفائ��ه ،وخاص��ة إدارة ترام��ب واقع عدم االس��تقرار الذي تعيش��ه الدولة
العبرية جراء التهديدات والتحديات التي تواجهها  ،وبأن «صفقة العصر» لم
تتقدم باتجاه حسم المعركة نهائيا لصالح المشروع اإلسرائيلي ،وهو األمر
ال��ذي كان يع��ول علي��ه نتنياهو م��ن وراء الخطة األميركي��ة التي واجهتها
استعصاءات غير قليلة.
وق��د راه��ن نتنياه��و كثي��را عل��ى تق��دم صفق��ة ترام��ب ومواقفه
تجاه القضية الفلس��طينية في تنفيذ كامل مش��روعة التوس��عي
ف��ي الضف��ة الفلس��طينية م��ن خ�لال الحص��ول عل��ى موافق��ة
أميركي��ة رس��مية معلن��ه بص��م معظ��م مناط��ق «ج» وض��م
االس��تيطان واس��تكمال حم�لات التهوي��د والتطهي��ر العرق��ي
بحق الفلسطينيين.
وق��د لوح��ظ أن نتنياه��و يح��اول إطال��ة أم��د الع��دوان عل��ى غ��زة
بقول��ه أم��ام وس��طاء التهدئة بأن أمام��ه أهدافا أخرى ينبغ��ي «التعامل»
معه��ا ،ويعن��ي بذل��ك مواصل��ة التدمي��ر واالغتي��االت حتى يت��م الرضوخ لما
تري��ده إس��رائيل م��ن «التهدئ��ة» عن��د بحثه��ا .وف��ي ه��ذا المج��ال المعادل��ة
جاه��زة أم��ام نتنياه��و وفحواه��ا «اله��دوء  ..أو القت��ل» ،ف��ي تج��اوز للمعادل��ة
اإلس��رائيلية الس��ابقة الت��ي تقول«اله��دوء مقاب��ل اله��دوء» ،ف��ي الوق��ت الذي
يريده��ا الفلس��طينيون «التهدئة مقابل رفع الحصار».وهذا اس��تباق ورس��الة
م��ن نتنياه��و للجهود اإلقليمية واألممية التي تب��ذل من أجل تهدئة األوضاع
ووقف النار.
وفي السياق ،كان الفتا أن نتنياهو يكرر ماحاول فرضه في مرات سابقة
بتس��ويق خطاب إس��رائيلي يقول إن االس��تهداف العس��كري محصور بعناوين
مح��ددة والتش��مل الحال��ة السياس��ية الفس��طينية كله��ا  ،كما ط��رح خالل
ع��دوان الع��ام  ،2014وكان الرد عليه صائب��ا في حينها عندما اتحد الخطاب
الفلس��طيني عب��ر الوفد الفلس��طيني الواح��د إلى القاهرة الذي تش��كل قبيل
المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة ،ولذلك كان جوهر اتفاق التهدئة
الذي وقع في ذلك العام هو«التهدئة مقابل رفع الحصار» .وقبل تشكيل هذا
الوف��د كان ال��رد عل��ى الع��دوان موحدا م��ن جميع األذرع العس��كرية لفصائل
المقاومة .وهو أمر بالغ األهمية وينبغي أن يكون ماثال أمام الجميع.
محمد السهلي

