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العربي» �إلى «خبر كان»!
غربي خالل «الربيع
دعم
ّ
ّ
«الإخوان» ...من ٍ

ال�صحافة الأميركية:
المتمردين المنا�سبين؟
�أين
ّ
} عامر نعيم الياس*
طغت استراتيجية أوباما لحربه على تنظيم «الدولة اإلسالمية»
على عناوين الصحافة الغربية وتقاريرها ومقاالتها ،ال سيما ما
يخص «توسيع التفويض ليشمل سورية» ،نقطة جدل وانقسام،
عنوان ارتباك وتردّد وبحث متواصل منذ أربع سنوات عن ح ٍّل
ال يكتمل من دون الدولة السورية التي كانت وال تزال الهدف،
وكانت أيضا ً وال تزال الخط األحمر لدى الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا وال��ذي ال يمكن التعامل معه« ،ع��دم التعامل مع األسد»
واالستعاضة «بتمويل وتدريب المعتدلين في سورية» والموافقة
السعودية على تدريب «خمسة آالف مقاتل سنويا ً على أراضيها»
بحسب «نيويورك تايمز» األميركية ،ثالوث يشكل بديل أوباما
السوري في الحرب المفترضة على تنظيم «الدولة اإلسالمية»
والممتدة حتى سنوات ثالث وفقا ً لتصريحات وزير الخارجية
األميركي في قمة الناتو .فما هي التحدّيات التي تواجه أوباما
في سورية بلسان الصحف األميركية والبريطانية والفرنسية،
والتي لم تتضمن صفحاتها سوى عددا ً قليالً من المقاالت التي
أ ّيدت هذه االستراتيجية التي وصفتها افتتاحية «تايمز» وحدها
دون غيرها من الصحف البريطانية «بالذكية»!
ـ العقدة السورية لن تحال إل��ى الكونغرس بل سيتم «حشد
الدعم للغارات الج ّوية على سورية من دون اللجوء إلى التصويت
بسبب اق �ت��راب م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات النصفية للكونغرس» لكن
أوباما «ال يزال يتصارع مع سلسلة من التحدّيات بما في ذلك
كيفية تدريب القوات البر ّية وتجهيزها لتكون ف ّعالة في محاربة
«داعش» ،وكيفية التدخل من دون مساعدة الرئيس األسد ،وكيفية
حشد شركاء يشوبهم التردّد» ،وذلك بحسب صحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية ،في الوقت ال��ذي تساءلت فيه زميلتها «وول
ستريت جورنال» عن «تحدّيات أوباما في العثور على المتم ّردين
المناسبين لتدريبهم».
ـ التناقض ال��ذي تحمله االستراتيجية األميركية في سورية
والعراق لجهة الحلفاء على األرض ،فاألمر بحسب «يو إس أي
ت��وداي» األميركية يتطلّب «ق� ٍ
�وات بر ّية أميركية على األرض»،
ً
وذل ��ك ألن «اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة أوب��ام��ا ال �ج��دي��دة تشمل أف��ك��ارا غير
واض�ح��ة فهو يتحالف م��ع معارضة وصفها سابقا ً بأنها غير
فاعلة» ،فضالً عن أن أوباما «سيعمل مع شركاء محليين أهدافهم
قد تختلف بصوة واضحة عن أهدافه ،بكل ما للكلمة من معنى...
هي مغامرة محفوفة بالمخاطر» بحسب «إندبندنت» البريطانية.
ـ ما الضامن لعدم وقوع األسلحة في يد المجموعات التي تسعى
واشنطن إل��ى محاربتها ،كما «حصل في الموصل»؟! تتساءل
«غارديان» البريطانية في أحد تقاريرها ،أال يشكل رهان أوباما
المتجدّد على ما يسمى المعتدلين تكرارا ً لما جرى عند استيالء
المجموعات اإلس�لام�ي��ة المتط ّرفة على معبر أط�م��ة الحدودي
الذي كان يقيم فيه سليم إدريس رئيس أركان ما يسمى الجيش
الحر ،ذلك «الفصيل المعتدل» المرتبط بالغرب والذي ال يشكل
سوى « 10في المئة من الق ّوات على األرض السورية» بحسب
الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو في صحيفة «لو فيغارو».
ـ خطاب أوباما حول استراتيجيته الجديدة قام على فرضية
«االستراتيجية الناجحة ف��ي الصومال وال�ي�م��ن» ،فهل ه��ذا هو
الواقع ،أم أنّ «القصف قد يأتي بنتائج سلبية كما يحصل اليوم
في اليمن والصومال» بحسب افتتاحية «غ��اردي��ان» البريطانية
منذ أيام ،والتي القتها «تلغراف» بالتأكيد في أحد تقاريرها على
أن «الحرب الجو ّية على داعش ستزيد من ق ّوة الجهاديين ولن
تؤدي إلى تدميرهم».
ـ استبعاد إي ��ران وس��وري��ة وال�م�ق��اوم��ة م��ن دائ ��رة الفعل في
الحرب على «داعش» ،والترويج األميركي في الصحافة التخاذ
«الجيش ال�س��وري م��واق��ع دفاعية» ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة بحسب
«وول ستريت جورنال» ،هذه األمور تراهن بمجملها على الدفع
بالضغط إلى حدوده القصوى لدفع محور المقاومة وروسيا إلى
تقديم تنازالت للبيت األبيض وحلفائه ،فهل تتحمل واشنطن هذا
االنخراط المكشوف في حرب طائفية بشقها المتعلق بتركيبة
التحالف اإلقليمي المواكب للتحالف الدولي الخاص بـ«داعش»؟
ما الذي تفضله البيئة المؤيدة ضمنا ً للتط ّرف اإلسالمي بحجة
الحرب المذهبية المقدّسة ،هل تفضل واشنطن البقاء تحت سلطة
«داعش»؟ هل تريد واشنطن من وراء حربها إضعاف النظام في
سورية وحلفائه ،وإذا كان هذا هو الهدف ،هل تستطيع تح ّمل
فاتورة تمدّد «داع��ش» في سورية؟ هذا إذا افترضنا أن المحور
المواجه للسياسات األميركية لم يتح ّرك إذا تح ّركت الواليات
المتحدة بهذا االتجاه بشكل ملموس.
*كاتب سوري

«وا�شنطن بو�ست» :دول عربية
عر�ضت توجيه �ضربات ج ّوية �ض ّد «داع�ش»
نقلت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية عن مسؤول رفيع في الخارجية
األميركية قوله إن دوال ً عربية عدّة ،عرضت القيام بضربات ج ّوية ض ّد المسلحين
في العراق إلى جانب جهود الواليات المتحدة في ظ ّل سعي اإلدارة األميركية
إلى تعزيز موقفها ض ّد «داعش».
وقال مسؤول الخارجية األميركية في باريس ،إن الكثير من هذا األمر ال
يزال في مرحلة النقاش ،إال أنه يريد أن يوضح أن هناك عروضا ً سواء للقيادة
المركزية األميركية أو للعراقيين من دول عربية للقيام بتح ّرك أكثر قوة ض ّد
«داعش» .وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب العسكري من الحملة المتسعة ض ّد
التنظيم اإلرهابي الذي يسيطر على مناطق في العراق وسورية ،يتم تنسيقها
من قبل القيادة المركزية األميركية ،ولم يحدّد المسؤولون األميركيون أيّ الدول
التي قدّمت عروضا ً بمشاركة فعالة في أرض المعركة أو عرضت القيام بـ«عمل
حركي» باللغة العسكرية .بينما أدان رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون
مقتل الرهينة البريطاني ديفيد هاينز على يد متط ّرفي «داعش» وتعهّد ببذل كل
ما هو ممكن لمالحقة القتلة وتقديمهم إلى العدالة.
وقالت «واشنطن بوست» إنه على رغم أن كاميرون تع ّرض لضغوط داخلية
لالنضمام إلى العملية العسكرية األميركية في العراق ،لكن يبدو من غير المرجح
أن يُتخذ أيّ قرار في القريب العاجل مع تركيز بريطانيا اآلن على اسكتلندا التي
ستشهد يوم الخميس استفتا ًء على ما إذا كانت ستنفصل أم ستستمر ضمن
المملكة المتحدة.

«غارديان» :الم�شاركة العربية في المعركة
�ض ّد «داع�ش» تم ّثل فوزاً رمزيا ً للواليات المتحدة
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن المشاركة العربية في المعركة
ض ّد «داعش» تمثل فوزا ً رمزيا ً للواليات المتحدة األميركية ،إال أن الحلفاء
الذين يسود بينهم التوتر قد يواجهون اختبارات عدّة .وأشارت الصحيفة
في تقرير كتبه محرر شؤون الشرق األوسط إيان بالك ،إن تلك المشاركة
العربية ستكون هامة من الناحية الرمزية من أجل تبديد االنطباع بأن
ما يجري هو حرب أميركية أخرى في الشرق األوسط ،ويظهر الدور الذي
يلعبه العالم الس ّني في محاربة المتط ّرفين والتهديد المقلق للوضع
الراهن.
ويرى بالك عن القدرات العسكرية ليس بمشكلة ،فالسعودية واإلمارات

ر ّبما لم يبق لجماعة اإلخوان المسلمين سوى «السلطنة التركية»،
وسلطانها الالحميد رجب طيب أردوغان ليؤويها ،فبعد اإلطاحة بحكم
اإلخوان قصير المدّة في مصر واإلتيان بالمشير عبد الفتاح السيسي
العربي»،
سمي زورا ً «الربيع
رئيسا ً لجمهورية مصر العربية بعد ما
ّ
ّ
وبعد مالحقة السيسي فلول اإلخوان في مصر وحتّى خارجها ،وبعد
تخلّي عد ٍد من األنظمة العربية عن حماية قيادات هذه الجماعة ،ها هي
الحكومة البريطانية تميل إلى فرض قيود على أنشطة جماعة اإلخوان
المسلمين ومنع قياداتها من دخول البالد ،وذلك في أعقاب تقرير
بشأن عالقاتها بالجماعات المسلحة والمتط ّرفين في الشرق األوسط
وأماكن أخرى .إذ طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من
جون جينكنز ،سفير بريطانيا في الرياض ،إعداد تقرير كامل عن
أنشطة جماعة اإلخوان المسلمين في المملكة المتحدة ،تمهيدا ً التخاذ

إجراءات بحق مناصريها في البالد ،بحسب صحيفة «ديلي تلغراف»
البريطانية.
وفي هذا الصدد ،أشارت وكالة «آسوشيتد برس» األميركية إلى أنّ
عددا ً من قيادات الجماعة والدعاة الموالين لها ،أكدوا أنهم سيتركون
قطر لتجنب إحراج البالد ،التي تعاني عالقات مضطربة مع مصر
وجيرانها في الخليج بسبب استضافة قيادات التنظيم الفارين.
وعلى صعيد الحملة العسكرية ض ّد تنظيم «داعش» ،أشارت صحيفة
«واشنطن بوست» األميركية إلى أنّ دوالً عربية عدّة ،عرضت القيام
بضربات ج ّوية ض ّد المسلحين في العراق إلى جانب جهود الواليات
المتحدة ،من دون ذكر أسماء هذه الدول .فيما لفتت صحيفة «غارديان»
البريطانية إلى إن المشاركة العربية في المعركة ض ّد «داعش» تمثل
فوزا ً رمزيا ً للواليات المتحدة األميركية.

وقطر لديهم المئات من الطائرات المقاتلة المتقدمة على رغم أنّ مجلس
التعاون الخليجي ليس لديه خبرة في التنسيق ،ومن الناحية السياسية،
فإن القتال مع الواليات المتحدة قد يتطلب عزما ً أكبر مما تم إبداؤه حتى
اآلن للتعامل مع «الجهاديين» الذين أثاروا حالة من الهلع في المنطقة.
واعتبرت «غارديان» أن عروض المساعدة التي جاءت غالبيتها من
اإلم��ارات والسعودية تدل على خطورة الوضع ،فواشنطن ربما تكون
ح��ذرة نظرا ً إلى أن الجيش العراقي لديه خبرة واسعة في العمل مع
الواليات المتحدة ،على عكس الدول الخليجية ،خصوصا ً اإلمارات الدولة
األكثر حزما ً في مجلس التعاون الخليجي ،إال أن السعودية ربما تفضل
أن يكون بإمكانها القيام بمساهمة مفيدة في رسائل مكافحة اإلرهاب
وتمويل القبائل العربية أو تدريب «المعارضة السورية» .وتشعر كل
من اإلمارات والسعودية بالقلق من «إذا كان بإمكانهما الثقة في باراك
أوباما بعد التوتر الكبير إزاء سياسته حول إيران ونهجه غير المتسق في
الحرب السورية ،الذي بلغ ذروته بالفشل في التصرف عندما تم تجاوز
الخط األحمر الذي حدده من قبل باستخدام الرئيس السوري بشار األسد
األسلحة الكيماوية» .كما تخشى أبو ظبي والرياض أيضا ً من أن سحق
«داعش» سيعزز إيران وحلفاءها في بغداد ودمشق ويثير ر ّد فعل س ّني
عنيف.

«كري�ستيان �ساين�س مونيتور»:
ت�سا�ؤالت حول دور بريطانيا في العالم
بعد ا�ستفتاءي ا�سكتلندا واالتحاد الأوروبي
قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إن تصويت اسكتلندا في
االستفتاء حول االستقالل عن المملكة المتحدة ،وما يليه من خطط إلجراء
استفتاء على استمرار بريطانيا في االتحاد األوروبي يثير تساؤالت حول
دور لندن في العالم .وأوضحت الصحيفة أن اسكتلندا ستجري في
الثامن عشر من أيلول الحالي استفتاء حول ما إذا كانت ترغب في البقاء
جزءا ً من المملكة المتحدة التي انضمت إليها على مدار  307سنوات ،أم
أن مواطنيها يريدون دولة أصغر لكن مستقلة ،التي يقول المستقلون
إنها ستكون أكثر انحيازا ً للحساسيات االسكتلندية ،وفي الوقت نفسه،
وفي ظل زيادة الغضب من االتحاد األوروبي ،فإن رئيس الحكومة ديفيد
كاميرون يتجه نحو إج��راء استفتاء حول ما إذا كانت بريطانيا ،أو ما
سيتبقى منها في حال قررت اسكتلندا االستقالل ،تريد االستمرار عضوا ً
في االتحاد األوروبي ،أكبر سوق في العالم.
وتتابع الصحيفة قائلة إن كثيرين يشيرون إلى أن التصويت بترك
االتحاد سيجعل نفوذ بريطانيا في العالم يتقلص بشكل ال رجعة فيه ،ال
سيما عالقتها الخاصة مع الواليات المتحدة ،وقد أدّى هذا إلى تصريحات
مروعة.
ونقلت الصحيفة عن روبرت كولز ،أستاذ التاريخ الثقافي في جامعة
«ليستر» ،قوله إن هذه عالقات كبيرة للغاية وقد كان هذا أساسا ً في نظرة
الناس في هذه الجزر إلى أنفسهم .وأضاف كولز« :كان هناك تحوالت
كثيرة على مدى السنوات الخمسين الماضية ،ربما أكثر من أيّ فترة
مماثلة في التاريخ البريطاني».

تتوجه �إلى فر�ض قيود
«ديلي تليغراف» :لندن ّ
على �أن�شطة «الإخوان» ومنع قياداتها من دخول البالد
قالت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية إن الحكومة البريطانية
تتوجه إلى فرض قيود على أنشطة جماعة اإلخ��وان المسلمين ومنع
ّ
قياداتها من دخول البالد ،ذلك في أعقاب تقرير بشأن عالقاتها بالجماعات
المسلحة والمتط ّرفين في الشرق األوسط وأماكن أخرى .وطلب رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من جون جينكنز ،سفير بريطانيا في
الرياض ،إع��داد تقرير كامل عن أنشطة جماعة اإلخ��وان المسلمين في
المملكة المتحدة.
وت��واج��ه الجماعة اتهامات بعالقتها بجماعات جهادية والسعي
إل��ى إث��ارة االنقسامات الطائفية التي تنتهك حريات األدي��ان األخ��رى
والتفسيرات اإلسالمية .وتقول الصحيفة إن دول الخليج ومصر قادت
ضغوطا ً دبلوماسية على الحكومات المضيفة ألعضاء جماعة اإلخوان
الفارين ،لطردهم ،وقال مسؤولون مطلعون على صوغ تقرير السير جون،
إنه ت ّم تسليمه بالفعل إلى دوانننغ ستريت ،مقر الحكومة البريطانية،
وسيصدر قبل نهاية العام الحالي بيان بنتائجه .وتوضح أنه بينما لم
يتم اقتراح حظر جماعة اإلخوان في بريطانيا حتى اآلن ،فإن الحكومة
تقبل بأن بعض أنشطة الجماعة ترقى أن تكون متواطئة مع الجماعات
المسلحة والمتط ّرفة في الشرق األوسط وأماكن أخرى.
وقال دبلوماسي من الخارجية البريطانية« :لن نفرض حظرا ً على
جماعة اإلخوان المسلمين ،لكن هناك إج��راءات أخرى سيتم اتخاذها».
وبحسب مسؤول بريطاني رفيع ،شارك في العملية ،فإن التقرير يحتوي
على بعض األجزاء الحساسة للغاية التي ال يمكن نشرها ،وأضاف أن
التقرير يقدم رؤية شاملة ألنشطة اإلخوان داخل عدد من الدول ،إذ إنهم
حصلوا على تقارير حساسة جدا ً بحيث ال يمكنهم العودة إلى تلك األماكن
مرة أخرى إذا تم نشر بعض من هذه المعلومات أمام الرأي العام .وتقول
«ديلي تليغراف» إن واحدة من المجاالت الرئيسية التي أثارت اهتمام
السير جون هي الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة التي تواجه حاليا ً
التدقيق من قبل اللجنة الخيرية البريطانية .ومن المعروف أن بريطانيا
فتحت التحقيق في مزاعم تمويل ثالث جمعيات خيرية لجماعات إرهابية
حول العالم ،وبحسب المتحدث ِباسم لجنة التحقيق ،فإن السير جون

طلب نتائج التحققات .إضافة إلى المنظمات الخيرية ،فإن األنشطة
السياسية األوس��ع ،بما في ذلك ف��روع اإلع�لام والدعاية ،التي تواجه
تشديدات تنظمية صارمة ،وح��ذر السفير المصري لدى لندن ،أشرف
الخولي ،متحدّثا ً لـ«ديلي تليغراف» ،أن الطبيعة األيديولوجية للجماعة
وروابطها المالية بمجموعة واسعة من الجماعات البريطانية تجعل
األمر مفتوحا ً أمام االنتهاكات .وأضاف أن اإلخوان قد يحولون لندن إلى
مركز لهم إذ أنهم يخططون ألنشطة مختلفة مثل فتح محطة تليفزيون
وصحيفة ،كجزء من الدعايات الموجهة ض ّد مصر .وبينما سمحت بلدان
عربية أخرى مثل تونس وليبيا والكويت ،لإلخوان بممارسة أنشطة فيها،
يقول مسؤول بريطاني« :من الهراء القول إنه يمكننا فرص حظر لمعاقبة
اإلخوان المسلمين في بلد ،وأن يسمح هذا لنا للحفاظ على عالقات جيدة
في أماكن أخرى» ،وأكد أن تقرير لجنة جون جينكينز يشمل مزالق اإلخوان
المسلمين.

«�آ�سو�شيتد بر�س»� :أع�ضاء من الإخوان
�سيرحلون من الدوحة
قالت وكالة «آسوشيتد ب��رس» األميركية ،إنه لم يتأكد بعد حقيقة
تصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم بشأن مطالبة قطر صحافيي
قناة «الجزيرة مباشر» مغادرة البالد ،ومنحهم مهلة شهرين لتلبية
الطلب .وتشير الوكالة إلى أن عددا ً من قيادات الجماعة والدعاة الموالين
لها ،أكدوا أنهم سيتركون قطر لتجنب إحراج البالد ،التي تعاني عالقات
مضطربة مع مصر وجيرانها في الخليج بسبب استضافة قيادات التنظيم
الفارين .وبحسب قيادي في الجماعة يعيش في قطر ،تحدث للوكالة
األميركية شريطة عدم ذكر اسمه ،أن القطريين أبلغوهم بأنهم يواجهون
ضغوطا ً مستمرة تقودها مصر لتلبية أوامر االعتقال المصرية بحق عدد
من اإلسالميين ،وكشف عن أنه يتجه للسفر إلى ماليزيا ،فيما سينتقل
أعضاء آخرون إلى تركيا أو بريطانيا.
وبحسب مسؤولين ،لم تحدد الوكالة أسماءهم ،فإن قناة الجزيرة
القطرية ،الداعمة لإلخوان ،ربما تخفض من نغمة انتقاداتها لمصر كجزء
من صفقة تنطوي أيضا ً على طرد قيادات الجماعة من قطر .وأشاروا إلى
أن ما يزيد عن  120شخصا ً ربما يغادرون البالد بناء على االتفاق بما في
ذلك بعض من أولئك الذين يواجهون اتهامات بإثارة العنف في مصر.
ويقول أنور أشكي ،خبير الشؤون السياسية السعودي ،إن قطر فكرت في
أنه من األفضل إنهاء عزلتها بين دول الخليج وأال تبقى في زاوية واحدة
تدريجي
مع اإلخوان المسلمين .ويضيف أن األمر أصبح محرجا ً بشكل
ّ
للدوحة التي استضافت المزيد من قيادات التنظيم الذي تعتبره مصر
والسعودية إرهابياً.
وقالت الوكالة أيضاً ،إن الضغوط المصرية باتجاه تشكيل جهود
دولية واسعة لمكافحة الميليشيات المسلحة في ليبيا ،يضيف مزيدا ً
من التعقيدات أمام الواليات المتحدة ،في الوقت الذي تسعى فيه إلى
الحصول على دعم الحلفاء في الشرق األوسط لمواجهة تنظيم «داعش»،
ويهدد بقلب المنطقة رأسا ً على عقب.
وتوضح الوكالة أن دع��وة القاهرة تخاطر بمزيد من التنافسات
اإلقليمية ،التي من شأنها أن تق ّوض الجهود األميركية لبناء تحالف دائم
ض ّد اإلرهاب ،وأن قطر وتركيا تدعمان الميليشيات اإلسالمية في ليبيا،
بينما مصر واإلم��ارات العربية المتحدة والسعودية تدعم خصوم هذه
الجماعات.
وبحسب مسؤولين عسكريين تحدثوا شريطة ع��دم الكشف عن
هوياتهم ،ففي مقابل دعم مصر للتحالف ض ّد «داع��ش» ،فإن القاهرة
تسعى إلى ضمانات بوضع ليبيا على رأس األجندة األميركية ،وتشير
الوكالة إل��ى أن في لقاءاته مع كيري ،استخدم الرئيس عبد الفتاح
السيسي لهجة بالنسبة إلى المصريين كانت واضحة جدا ً أنها تشير إلى
ليبيا .وشدّد الرئيس السيسي على أن أيّ تحالف دولي ض ّد اإلرهاب يجب
أن يشمل تحالفا ً شامالً ال يقتصر على مواجهة تنظيم معين أو تقويض
إرهابي وحيد ،لكن يجب أن يتوسع ليشمل كل المالجئ اإلرهابية
معقل
ّ
عبر الشرق األوسط وأفريقيا.
وترى «آسوشيتد برس» أن العمليات العسكرية في ليبيا من شأنها
أن تشكل تح ّوال ً كبيرا ً في موقف واشنطن ،إذ ح ّذر مسؤولون أميركيون
مرارا ً من التدخل وقالوا« :ليس سوى الحل السياسي الذي يمكن أن ينهي
االضطرابات في البالد».

«معاريف» :الجي�ش «الإ�سرائيلي»
يه ّدد ب�ش ّل حركة الطيران الحربي
في حال عدم الم�صادقة على رفع موازنته
ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن الجيش «اإلسرائيلي» هدّد بش ّل حركة
الطيران الحربي وتدريب القوات ،إذا واصلت وزارة المالية رفض زيادة موازنة
الدفاع .وفي السياق نفسه ،نقل موقع «وال�لا» اإلخباري «اإلسرائيلي» عن
مصدر رفيع المستوى في الجيش قوله« :إن الجيش اإلسرائيلي هاجم أول من
أمس األحد ،تعنت وزارة المالية على عدم المصادقة على زيادة موازنة الجيش
خالل العام المقبل  ،»2015وقال مهدّداً« :إذا لم نحصل على موازنة بحجم 63
مليار شيكل فسنعود إلى ش ّل الطائرات مرة أخرى والتوقف عن تدريب القوات
البرية ،ابتداء من شهر نيسان المقبل».
وأضاف المصدر «اإلسرائيلي»« :بكل بساطة سيتوقف الجيش كما لو أنه لم
تقع هنا حرب خالل الشهرين األخيرين ،هذا ليس تهديدا ً ولكنه واقع».
فيما قالت صحيفة «هآارتس» العبرية إن هناك أزمة سياسية يواجهها
االئتالف الحاكم في تل أبيب ستزداد خالل الفترة المقبلة في حال تعمق الخالف
بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير البيد ،على خلفية
الصراع على موازنة األمن.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر في «الليكود» قولها إنه على رغم
الخالفات في ال��رأي بين نتنياهو والبيد ،إال أنهما ال ينويان تبكير موعد
االنتخابات .ولم ينجح نتنياهو والبيد حتى أمس ،بجسر الخالفات بينهما حول
الموازنة ،ولم يعرضا بعد اجتماعهما أيّ اتفاق بشأن نقاط الخالف ،من بينها
موازنة الدفاع ،وحجم هدف العجز ،ومطالب وزير المالية بتخصيص موازنة
لوزارتي التعليم والتضامن ،كما لم يعرض نتنياهو والبيد أهدافا ً محددة بشأن
نقاط الخالف هذه ،األمر الذي يترك بابا ً للمفاوضات بينهما.
ويتركز الخالف بين الطرفين حول مطالبة وزارة الدفاع بزيادة موازنتها
بمبلغ  11مليار شيكل ،بينما يوافق وزير المالية على زيادة مبلغ  2.5مليار
شيكل فقط ،ومن المنتظر أن يجتمع نتنياهو والبيد ثانية هذا األسبوع ،وقد
ينضم إليهما وزير الدفاع موشي يعالون ،في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

«ه�آارت�س» :الفل�سطينيون ي�ستع ّدون لطرح
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ذكرت صحيفة «هآارتس» العبرية أن الوفد الفلسطيني في األمم المتحدة
بدأ بإجراء اتصاالت مع الدول األعضاء في مجلس األمن ،تمهيدا ً لتقديم مشروع
قرار يعترف بدولة فلسطين داخل حدود  ،67ويحدّد جدوال ً زمنيا ً إلنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي».
وبحسب مسؤولين فلسطينيين كبار في رام الله ،فإن الوفد الفلسطيني،
برئاسة رياض منصور ،تلقى في األيام األخيرة ،توجيهات في هذا الشأن ،وبدأ
االستعدادات لوصول الرئيس عباس إلى نيويورك ،يوم االثنين المقبل ،حيث
سيلقي خطابا ً أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ويقدّم الطلب إلى مجلس
األمن.
وقالت جهات فلسطينية مطلعة إ ّنها ال تعرف بوضوح ما هو موقف الدول
األعضاء في مجلس األمن ،ولكنهم يعتقدون أن هناك دالئل إيجابية من قبل
بعض الدول ،وهناك دول تعارض القرار مثل الواليات المتحدة وبريطانيا.
وقالت المصادر الفلسطينية إنه حتى إذا لم يحظ الطلب بتأييد الغالبية أو قامت
الواليات المتحدة باستخدام حق النقض ،فإنهم سيواصلون العمل في هذا
الموضوع ،وستكون المرحلة المقبلة ،تقديم طلبات إلى المزيد من التنظيمات
الدولية ،خصوصا ً المحكمة الدولية في الهاي.
وكان قد التقى الرئيس الفلسطيني أول من أمس ،نائب رئيس الحكومة
التوجه
الكويتية ،وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح ،وناقش معه
ّ
إلى مجلس األمن ،إذ كان قد وصل الوزير الكويتي إلى رام الله ،على متن طائرة
أردنية ،وسافر من هناك إلى القدس للصالة في المسجد األقصى ،بحضور مفتي
القدس الشيخ محمد حسين ورؤساء الوقف اإلسالمي.

«بركان» حزب اهلل يُقلق «�إ�سرائيل»!
ح � ّذر ضابط صهيوني رفيع المستوى في قيادة ما
يعرف بـ«الجبهة الشمالية» في جيش االحتالل ،م ّما أسماه
«تدهور األوض��اع األمنية على الحدود مع لبنان إلى ما
كانت هي عليه قبل عام  ،»2006مؤكدا ً وجود تقييمات لدى
الجيش الصهيوني تفيد بحصول تغييرات على الجانب
الثاني من الحدود ،معربا ً عن خشيته من أنشطة وعمليات
قد يقدم عليها حزب الله انطالقا ً من الحدود.
ورأى الضابط انه في حال وقعت حرب جديدة مع حزب
الله ،فستكون قاسية وتدميرية ،مشيرا ً في الوقت عينه إلى

أن جيشه يعمل على خطة إلخالء المستوطنات القريبة من
الحدود فور نشوبها ،ألنهم يدركون جيدا ً في الجيش ان
لدى حزب الله صاروخ قصير المدى يسميه «بركان» ،لكن
قدراته التدميرية كبيرة ،وتصل زنة المادة المتفجرة التي
يحملها إلى ما بين نصف طن وطن من المتفجرات.
كما أكد الضابط عينه أنّ حزب الله قادر على حفر أنفاق
لكنه ليس بحاجة إليها ،إذ باستطاعته أن يقتحم الجليل
والمستوطنات من دونها ،خصوصا ً أ ّنها ال تبعد عن الحدود
إال نحو مئة متر فقط.

وورد تحذير الضابط ،كما تناقلته وسائل االعالم العبرية
من بينها صحيفة «القناة الثانية العبرية» ،خاللها عرض
األوضاع األمنية على الحدود مع لبنان ،ونقلت عنه قوله إن
الوضع مقبل على انفالت وتدهور أمني ،وعمليات توغل قد
يلجأ إليها حزب الله وصوال ً إلى الجليل والشمال عموماً.
وقال الضابط إن عناصر تابعين لحزب الله يعملون على
جمع معلومات مك ّثفة قرب الحدود (مع فلسطين المحتلة)
عن الجيش «اإلسرائيلي» ودورياته ،وقد ع ّزز حزب الله في
الفترة االخيرة تواجده هناك ودورياته ،على غرار ما كان

عليه الوضع قبل حرب لبنان الثانية (حرب تموز) ،وهذا
كله جزء من استراتيجية جديدة يتبعها الحزب سبق أن
اعلن عنها أمينه العام ،وأسماها سياسة كسر الصمت في
مقابل «إسرائيل».
ويضيف الضابط ،أنه بموجب هذه السياسة يريد حزب
الله الضغط على الجيش «اإلسرائيلي» ووحداته المنتشرة
على الحدود بغية االحتكاك معها في معارك موضعية،
إذ إنه قادر على تنفيذ عمليات توغل واقتحام بمئات من
المقاتلين للمستوطنات والمواقع العسكرية على الحدود.

