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االعتداءات اإلسرائيلية ...في سياقها اإلقليمي والدولي
ال ـ ـسـ ــوالر ،م ــن أجـ ــل ت ـش ـغ ـيــل مـحـطــة
ّ
الطاقة فيه ،لكن إحــدى مساوئ ذلك
فــي نـظــر األج ـهــزة األمـنـيــة أن ــه يمكن
لفصائل املـقــاومــة أن تستخدمه في
صناعة الصواريخ ،وهو ما ال يمكن
فعله مع الغاز الطبيعي».
على هذه الخلفيةّ ،
عبرت إسرائيل عن
استعدادها كي تفحص بعمق اقتراح
ن ـق ــل ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي مـ ــن ال ـح ـقــول
البحرية التابعة لها إلى غزة ،بحجم
مليار متر مكعب فــي الـسـنــة .وتابع
املـســؤول أن جهات أمنية إسرائيلية
ط ــرح ــت ال ـف ـكــرة ع ـلــى ش ــرك ــات ال ـغــاز
كي تدرسها ،مع تقدير مفاده أن من
املمكن أن تتضاعف كميات الغاز في
املستقبل .لذلك ،من املتوقع أن يلتقي
م ــردخ ــاي م ــع امل ـب ـعــوث ال ـق ـطــري إلــى
غزة محمد العمادي ،مرة أخــرى ،في
األيام املقبلة.
وي ـ ـ ــدور ال ـح ــدي ــث ف ــي إس ــرائـ ـي ــل عــن
خـ ـي ــاري ــن :األول إقـ ــامـ ــة قـ ـن ــاة ل ـغــزة
تنطلق من حقل لفيتان وتصل إليها
ع ــن ط ــري ــق ال ـب ـح ــر .وال ـث ــان ـي ــة إقــامــة
ق ـنــاة غ ــاز مــن عـسـقــان إل ــى الـقـطــاع،
وتتصل بمحطات الطاقة في شمال
القطاع .وإذا ما تقرر في الواقع دفع
هذه الخيارات ،فإن جهات دولية مثل
قـطــر واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي سيقدمان
تكاليف التمويل املالي .كذلك يتوقع
أن تظهر الــواليــات املتحدة اهتمامًا
بـ ـ ـه ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ،مـ ـ ــع أن امل ـم ـث ـل ــن
األمـ ـي ــركـ ـي ــن لـ ــم يـ ـش ــارك ــوا فـ ــي ه ــذه
االق ـتــراحــات والـطـلـبــات الـتــي وصلت
تل أبيب.
تعقيبًا على هــذه املعلومات ،أوضح
مكتب منسق ش ــؤون املـنــاطــق ،الــذي
يـتــرأســه م ــردخ ــاي ،أن «املـكـتــب يقود
ً
ع ـمــا أركــان ـيــا مــع وزارات الحكومة
االسرائيلية لــدراســة حلول محتملة
ألزمــات الطاقة في غزة ،بما فيها ّ
مد
قناة غاز طبيعي ...في النهاية يعود
القرار إلى املستوى السياسي».

وضع عربي ودولي يوجب
على إسرائيل حقًا أن تستغله.
من جانب ،هي تواصل
تحقيق واقع جديد في
القدس المحتلة ،وترفض اإلقرار
بانتصار األسير محمد عالن،
فتعيد اعتقاله إداريًا وتنقض
قراراتها القضائية
علي حيدر
يأتي االع ـتــداء اإلسرائيلي على املسجد
األق ـص ــى امـ ـت ــدادًا لـسـيــاســة الـ ـع ــدوان في
فلسطني املحتلة ،التي تأخذ عدة أساليب،
من االستيطان إلى هدم البيوت ومصادر
األراضي واالعتقاالت وسياسة التهويد.
مع ذلــك ،تتسم االعـتــداءات على األقصى
بكونها ترجمة لخلفيات وأيديولوجيات،
ال يختلف فيها العلماني الصهيوني عن
املتدين الصهيوني.
بـ ــدت إس ــرائ ـي ــل ف ــي خ ـطــوات ـهــا األخ ـي ــرة
كأنها انتقلت إلــى مرحلة جديدة بعدما
حـقــق ات ـفــاق أوس ـلــو هــدفــه اإلســرائـيـلــي،
وفي النهاية ال يختلف كثيرًا ما تحاول
اآلن فرضه فــي الـقــدس والضفة املحتلة،
وب ــن نـظــرتـهــا إل ــى الـصـيـغــة الــدائ ـمــة ملا
يسمى «الحل النهائي» .في هــذا املجال،
بلغت إسرائيل مرحلة متقدمة جدًا على
مستوى التغيير الجغرافي والديمغرافي
ف ــي الـ ـق ــدس ،ب ــل أن ـت ـجــت واق ـع ــا يصعب
العودة عنه ،من جهة تمحور الحدود بني
شرقي املدينة وغربها.
أيضًا ،في الضفة ،تدير السلطة الشؤون
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ل ـغ ــال ـب ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن فــي
التجمعات السكانية الكبيرة ،أي مناطق
( Aو  ،)Bفـيـمــا تـسـيـطــر إس ــرائ ـي ــل على
بقية مناطق  ،Cخاصة بعدما نقلت عبء
وفــاتــورة إدارة املناطق الفلسطينية إلى
الدول املانحة ،بل باتت السلطة مسؤولة
أمامها عن فرض األمن ومنع أي محاولة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــن والـ ـجـ ـن ــود
امل ـح ـت ـلــن ،وال يـخـفــى أن رام ال ـل ــه تـقــوم
بالحد األقصى من الجهد وتحقق نتائج
«مذهلة» في هذا املجال.

لكن األهم أن األداء العمالني اإلسرائيلي
ال ي ـح ــدث ف ــي الـ ـف ــراغ ،وال ي ـصــح حصر
رب ـط ــه ب ـح ـســابــات سـيــاسـيــة داخ ـل ـيــة أو
اعـ ـتـ ـب ــارات ح ــزب ـي ــة فـ ـق ــط ،ب ــل ي ــأت ــي فــي
ظــل إج ـم ــاع جــديــد ف ــي إســرائ ـيــل يتعلق
ٍّ
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وأبـ ـ ـ ــرز ت ـجــل
لهذه الحقيقة أن القضايا املتفرعة على
ال ـق ـضــايــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ــم ت ـعــد تـقـ ّـســم
املـجـتـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أو ع ـلــى األقـ ــل ال
تشكل انقسامًا حادًا فيه.
أم ــا م ــا ي ـجــري ف ــي األق ـص ــى اآلن ،فليس
سوى ترجمة لسياسة عدوانية مدروسة
األهـ ـ ــداف تـنـطـلــق م ــن رؤيـ ــة م ـح ــددة إلــى
ال ــواق ــع اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،ل ــذا ال يمكن
فصلها عــن الـبـيـئــة االسـتــراتـيـجـيــة ومــا
تنطوي عليه من تهديدات وفــرص .ومن
أبرز العوامل التي شجعت إسرائيل على
ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ،أن الـثـمــن األم ـن ــي ال ــذي
تدفعه بات يمكن التعايش معه ،وخاصة
عندما لم تتحرك الضفة في ذروة املجازر
التي ارتكبها جيش العدو في غزة السنة
امل ــاض ـي ــة ،واألم ـ ــر ن ـف ـســه يـنـسـحــب على
الثمن األمني الذي قد يدفع من جهة غزة،
فــي ظــل مـعــادلــة ال ــردع القائمة ،وظــروف
القطاع املعروفة.
ك ــذل ــك ل ــم ت ـخــف إس ــرائ ـي ــل ن ـظــرت ـهــا إلــى
انهيار النظام العربي القديم ،وما ينطوي
عليه من تهديدات وفرص بالنسبة إليها.
مع ذلك ،ال تزال املنطقة العربية ّ
تمر بحالة
مخاض عسيرة ال يبدو أنها سترسو في

وغير تناسبية ،فــإن الــواقــع أنــه ال توجد
نيات أميركية أو أوروبية جدية للضغط
على إسرائيل .ضمن اإلطــار نفسه ،تبرز
حقيقة أن املـعــادلــة التي كانت مطروحة
على إسرائيل خــال التسعينيات ،وهي
أنــه مــن أجــل الــدخــول فــي الـســوق العاملية
وتجنيد االسـتـثـمــارات وإن ـهــاء املقاطعة
العربية فــإن عليها عقد اتـفــاقــات ســام،
ليست قــائـمــة ،فـهــي اآلن بــاتــت ج ــزءًا من
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي دون ال ـح ـصــول على
بـطــاقــة ال ــدخ ــول (الـتـســويــة الـنـهــائـيــة مع
الفلسطينيني) ،بــل وص ــل األم ــر برئيس
حكومة العدو ،نتنياهو ،إلى اإلعالن مرارًا
عن وجود فرصة لعقد تحالفات مع دول
عربية خليجية ،من دون دفع أثمان تتصل
بالقضية الفلسطينية ،وذلك على خلفية
«املصالح املشتركة القائمة على مواجهة
التهديدات املشتركة» بني الطرفني .ويوم
أمــس ،قــال نتنياهو إنهم سيذهبون إلى
«تشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة
«سي َ
في مجاالت عدة» ،كذلك ُ
بحث تعديل
قــواعــد االش ـت ـبــاك» .وأضـ ــاف« :ستفرض
غ ــرام ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـقــاصــريــن الــذيــن
يــرت ـك ـبــون م ـثــل ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات وعـلــى
أهاليهم» ،ألنــه «عشية العام (اليهودي)
الـجــديــد ثبت مـجــددًا أن الـحـجــارة يمكن
أن تقتل» .وأعلن مرة أخرى أن «إسرائيل
تتمسك بالوضع القائم في جبل الهيكل
(امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى) ،ولـكـنـهــا ل ــن تسمح
ملثيري الشغب بمنع زيارات (اقتحامات)
يهود للموقع».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ال يـ ـق ــل إشـ ـك ــالـ ـي ــة عــن
موضوع األقصى ،أفادت مؤسسة «مهجة
ّ
ال ـقــدس ،ب ــأن الـعــدو تنصل مــن تعهداته
بــاإلفــراج عــن األسـيــر محمد ع ــان ،الــذي
أضرب أخيرًا نحو شهرين عن الطعام.
وقــالــت إن جهاز املـخــابــرات اإلسرائيلي،
أخ ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـ ـ ــه س ـي ـك ـم ــل
أم ـ ــر االعـ ـتـ ـق ــال اإلداري ال ـ ـصـ ــادر بـحــق
ع ـ ــان ،ب ـعــدمــا عـلـقـتــه «امل ـح ـك ـمــة الـعـلـيــا
اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ن ـظ ـرًا إل ــى خ ـطــورة وضــع
عالن الصحي ،الذي يبدو أنه تحسن وهو
ما دفع إلى تجديد أمر اإلداري بحقه ،مع
أنه كان من املقرر أن ينتهي في الرابع من
تشرين الثاني املقبل.
وقــالــت مـصــادر صحافية إن عــان أعلن
إض ــراب ــه مـ ـج ــددًا ،ب ـعــد وقـ ــت قـصـيــر من
إعادة اعتقاله إداريًا.

املدى املنظور على صيغة نهائية.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع ،الـ ــذي تـنـشـغــل فيه
الـشـعــوب واألنـظـمــة بــأولــويــات وقضايا
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ع ـ ــن ق ـض ـي ــة فـلـسـطــن
وشعبها ،تجد إسرائيل فيه فرصًا كثيرة
لفرض وقائع جديدة ،على أمل أن تصبح
ن ـهــائ ـيــة ،ث ــم م ــواص ـل ــة تــزخ ـيــم سـيــاســة
الـتـســويــف فــي عملية الـتـســويــة ،خاصة
أن تــل أبـيــب بــاتــت تتمسك اآلن بنظرية
غـيــاب ثقتها فــي ق ــدرة األنـظـمــة العربية
عـلــى حـمــايــة أي اتـفــاقـيــة تـتــوصــل إليها
مع السلطة ،حتى تنسحب بموجبها من
الضفة ،التي تشكل عمقًا استراتيجيًا من
منظور أمن قومي إسرائيلي.
وبــرغــم كــل االنـتـقــادات الـتــي قــد توجهها
الدول العظمى إلى السياسة اإلسرائيلية،
ومنها ما أخذ شكل «التعبير عن القلق»
وآخــر يتحدث عــن استخدام قــوة مفرطة

وصل األمر بنتنياهو
إلى اإلعالن عن فرصة
لعقد تحالفات مع دول
عربية خليجية

أنتجت إسرائيل واقعًا يصعب العودة عنه في القدس (آي بي ايه)

تقرير

خامنئي :احذروا اختراق أميركا لمراكز صنع القرار في إيران
ّ
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ــرش ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي إيـ ـ ـ ــران آي ـ ــة الـ ـل ــه عـلــي
خــامـئـنــي ،أم ــس ،مــن «التغلغل الثقافي
والسياسي» األمـيــركــي ،فــي وقــت أعلن
فيه نائب قائد الـحــرس الـثــوري حسني
سـ ــامـ ــي ،أن إيـ ـ ـ ــران ت ـم ـل ــك ص ــاروخ ــا
ب ــال ـس ـت ـي ــا م ـن ـق ـط ــع ال ـن ـظ ـي ــر ال ي ـم ـكــن
التصدي لــه ،نافيًا كذلك أن يكون قائد
فيلق «القدس» قاسم سليماني قد زار
روسيا.
وخ ــال اسـتـقـبــالــه ق ــادة وك ـ ــوادر ق ــوات
ح ــرس ال ـث ــورة فــي حسينية الخميني،
قــال خامنئي إن «التغلغل االقتصادي
واألمـ ـنـ ــي ي ـح ـظــى بــأه ـم ـيــة أقـ ــل مـقــابــل
التغلغل الفكري والثقافي والسياسي»،
مـضـيـفــا أن «ح ــرس ال ـث ــورة اإلســامـيــة
قادر على التصدي للتغلغل األمني».
ورأى خــامـنـئــي أن «األعـ ـ ــداء ي ـحــاولــون
النفاذ إلى مراكز اتخاذ القرارات ،وإذا لم
ينجحوا في ذلك فسيحاولون النفاذ إلى
مــراكــز صنع ال ـق ــرارات» .وأكــد ضــرورة
أن «تـكــون األع ــن املـبـصــرة للمسؤولني
االقـتـصــاديــن مفتوحة ملــواجـهــة النفاذ
االق ـت ـص ــادي» ،م ـشــددًا عـلــى أن «ال ـعــدو
يسعى أيـضــا مــن أجــل الـنـفــاذ الثقافي

ويريد النيل من املعتقدات التي يرتكز
املجتمع عليها».
وقــال« :يــريــدون أن يبقى الشعب نائمًا
وب ـعــد عـشــر س ـن ــوات ،عـنــدمــا لــن أكــون
مــوجــودًا ،سيحاولون تحقيق أهدافهم،
ل ـكــن امل ـس ــؤول ــن وال ـش ـعــب ل ــن يسمحا
ب ــذل ــك» ،مــوض ـحــا أن «األع ـ ـ ــداء حـيـنـمــا
يرون أنفسهم عاجزين عن التوغل في
مــراكــز اتـخــاذ ال ـقــرار ،يـحــاولــون التأثير
عـلـيـهــا وحـي ـن ـمــا ت ـك ــون ال ـب ــاد مـتــأثــرة
بــالـنـفــوذ الـسـيــاســي ،فحينها ستكون
حركتها وتوجهاتها متطابقة مــع كل
ما يمليه عليها املستكبرون».
وأش ــار خــامـنـئــي إل ــى أن «ال ـعــدو حــاول
ب ـك ــل م ــا ل ــدي ــه ،ال ـت ـغ ـل ـغــل ال ـث ـق ــاف ــي مــن
خـ ــال املـ ـس ــاس ب ــامل ـع ـت ـق ــدات ال ـس ــائ ــدة
ف ــي املـجـتـمــع وال ـع ـمــل ع ـلــى تـغـيـيــرهـ ّـا».
ورأى أن «ه ــدف ال ـع ــدو ه ــو أن يتخلى
اإليرانيون عن مثالهم الثوري ويفقدون
قــوتـهــم» .وأش ــار إلــى أن «شـعــار إرســاء
الــديـمــوقــراطـيــة فــي املـنـطـقــة ،ال ــذي رفعه
األمـيــركـيــون ،قــد تـحــول الـيــوم إلــى أكبر
امل ـش ــاك ــل بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم ،ألن الـ ــدول
األكثر رجعية وديكتاتورية في املنطقة
ت ـ ــواص ـ ــل ج ــرائـ ـمـ ـه ــا بـ ــدعـ ــم وإس ـ ـنـ ــاد

س ـل ـي ـم ــان ــي ،ق ــد ق ـ ــام بـ ــزيـ ــارة روسـ ـي ــا،
أميركي».
ّ
من جهته ،أكد الرئيس حسن روحاني م ـع ـت ـب ـرًا ذلـ ــك «ح ــرب ــا ن ـف ـس ـيــة يـشــنـهــا
أن «الضغوط املضاعفة التي تحملتها األميركيون إلثارة الشكوك».
إي ـ ـ ــران ،ب ـع ــد ان ـت ـص ــار ال ـ ـثـ ــورة ،وك ــذل ــك وردًا على أحــد األسـئـلــة ،نفى سالمي،
ال ـع ـق ــوب ــات وإغـ ـ ــاق األب ـ ـ ــواب ف ــي وج ــه
الشعب اإليــرانــي ،زادت مــن عزيمة هذا
الـشـعــب» .وق ــال أم ــام مــؤتـمــر الـشــركــات
العاملة فــي مجال السالمة ،إن «جميع
ال ـع ـقــوبــات وال ـض ـغــوط ضــاعـفــت إرادة نفى سالمي زيارة
وعـ ــزم الـشـعــب اإلي ــران ــي امل ـحــب لــوطـنــه سليماني لروسيا ،مشيرًا
واملـحــب للعلم ليبلغ مكانته الـتــي
تليق إلى أنها حرب أميركية
ش ــار إل ــى أن «أح ــد امل ـبــادئ التي
ب ــه» .وأ
ل ــم ن ـت ـخـ ّـل عـنـهــا ط ـ ــوال  23ش ـه ـرًا مــن نفسية إلثارة الشكوك
املفاوضات ،كان عدم التراجع عن النمو
العلمي وتـطــويــر التكنولوجيا الـنــوويــة
السلمية».
في غضون ذلك ،أعلن نائب القائد العام أي ـض ــا ،وج ــود ق ــوات ال ـح ــرس ،بـصــورة
لـقــوات الـحــرس الـثــوري حسني سالمي م ـب ــاش ــرة ،ف ــي س ــوري ــا ،وق ـ ــال« :يـمـكــن
أن «إي ـ ـ ــران ت ـم ـلــك ص ــاروخ ــا بــالـسـتـيــا ت ـصـ ّـور حــالـتــن لـهــذا األم ــر ،األول ــى هي
منقطع النظير ،وال يمكن التصدي له» ،أن لنا وجــودًا في سوريا والـعــراق ،وأن
مضيفًا أنه «ربما تملك روسيا وأميركا األميركيني عــاجــزون عــن رؤيـتـنــا ،بكل
ادع ــاءاتـ ـه ــم ،ف ــي امل ـج ــال االس ـت ـخ ـبــاري
منه فقط».
وفي مقابلة مع التلفزيون اإليراني ،نفى واالستطالعي ،وإما أننا غير موجودين
ســامــي أن يـكــون قــائــد فيلق «الـقــدس» م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن وه ــو
ال ـتــابــع ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري ،الـ ـل ــواء قــاســم ال ـص ـح ـيــح» .وأوض ـ ــح أن «ال ــوج ــود في

ســوريــا هــو فــي امل ـجــال االس ـت ـشــاري»،
م ـعــربــا ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ــأن «ع ـل ـي ـهــم هم
أنفسهم التصدي لألعداء بقواتهم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،قــال ســامــي« :نــراقــب
جميع التحركات ليل نهار فــي الخليج
وبحر عمان وقسم من املحيط الهندي
ون ــرص ــد أي مـ ـك ــان ي ــرتـ ـب ــط ،ب ـص ــورة
مـ ـب ــاش ــرة أو غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،بــأم ـن ـنــا
الـ ـق ــوم ــي» .وأكـ ـ ــد أن «امل ــراقـ ـب ــة ت ـجــري
بـ ــواس ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات مـ ــن دون ط ـي ــار
وال ـ ـ ــرادارات الـحــديـثــة واألدوات املـعـقــدة
لـلـحــرب اإللـكـتــرونـيــة» .وأوض ــح أن «أي
قــاعــدة جــويــة أميركية يمكن طائراتها
ال ــوص ــول إل ــى س ـمــاء إي ـ ــران وحــامــات
طائراتها ،هي في مرمى صواريخ إيران
البالستية البالغة الدقة واملنقطعة النظير
وطائراتها من دون طيار».
وفــي مــا يتعلق بــالـقــدرات الصاروخية،
أوضح سالمي أنه «ليس هناك أي قيود
على إطالق الصواريخ على أي عدد من
األه ـ ـ ــداف» ،مـضـيـفــا أن «هـ ــذه ال ـق ــدرات
جاهزة دائمًا أينما اقتضى األمر ،سواء
بصورة سرية أو علنية».
(األخبار)

