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سياسة

سياسة
على الغالف

األقذر من اليانكي البشع ...طراطيره!
إبراهيم األمين
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل ع ـ ـلـ ــى كـ ـثـ ـي ــري ــن فــي
بالدنا شتم األميركيني أو نقدهم.
ح ـتــى ه ــم أن ـف ـس ـهــم ال ي ـنــزع ـجــون

إذا اق ـت ـصــر األمـ ــر ع ـلــى ذلـ ــك .لكن
الصعب ،ألنه املطلوب ،هو مواجهة
خـ ــدم ال ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بلداننا .والصعوبة ،هنا ،تتعلق
بـمـنـظــومــة امل ـصــالــح ال ـقــائ ـمــة بني

أركان نظام وسلطة ال اتفاق فيها
على هوية وطنية .وعندما تجري
مـســاء لــة هــذه الشخصية أو تلك،
أو هذه الجهة عن طبيعة عالقتها
مـ ــع دولـ ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب الـ ـع ــامل ــي ،أي

الواليات املتحدة األميركية ،يكون
الــرد سريعًا ،بــأن مــن يطلب وقف
العالقة مع األميركيني ،عليه وقف
الـعــاقــة مــع اآلخ ــري ــن ...وعـنــد هــذا
ال ـحــد ،تـقــع املـشـكـلــة ،ألن اآلخــريــن
ف ـ ــي نـ ـظ ــر ه ـ ـ ـ ــؤالء املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــن ال
املتعاونني مع أميركا ،هم العرب!
وألنـ ـن ــا الـ ـي ــوم ل ـس ـنــا ف ــي مــوضــع
ال ـن ـق ــاش ح ــول ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة،
وح ـ ــول ت ـحــديــد أعـ ـ ــداء ل ـب ـنــان مــن
أص ــدق ــائ ــه ،ف ـمــن األف ـض ــل الـتــوجــه
ف ــورًا ص ــوب ال ـع ـن ــوان .أي ،صــوب
القول ،بأن على جميع اللبنانيني
إدراك ح ـق ـي ـق ــة ق ــاسـ ـي ــة وص ـع ـبــة
ومعقدة ،وهي أن الواليات املتحدة
ت ـ ـخـ ــوض ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ج ـ ـ ـهـ ـ ــارًا ،ح ــرب ــا
مفتوحة ضد قسم من اللبنانيني،
بحجة أنـهــم لـيـســوا معها وال مع
سـيــاســاتـهــا .تـمــامــا كـمــا تفعل في
ك ــل الـ ـع ــال ــم ،م ــن أم ـي ــرك ــا نـفـسـهــا،
الى أميركا الالتينية ،الى الشرق،
مــرورًا بأفريقيا وأوروب ــا التافهة
بذيليتها.
يصل اليانكي البشع الى بيروت،
وهو قد أبلغنا مسبقًا بأن جدول
أعماله ينحصر في تحريض قسم
مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـل ــى ق ـس ــم آخ ــر
منهم .ليس بإمكان أحد ادعاء عدم
مـعــرفــة أو فـهــم مــا يــريــده الضيف
الصهيوني .فهو قــال منذ توليه
منصبه ،ومـنــذ أن بــدأ عمله على
منطقتنا ،وعندما بــدأ التحضير
لـ ــزيـ ــارتـ ــه ،وع ـش ـي ــة و َصـ ــولـ ــه ال ــى
املـنـطـقــة ،وخ ــال زي ــارت ــي الـكــويــت
والـقــدس املحتلة ،إنــه هنا بقصد
خـلــق آلـيــات تـعــاون تنفيذية ضد
محور املقاومة ،وإن همه املركزي
هــو مـحــاصــرة املـقــاومــة فــي لبنان
وضربها.
وبــال ـتــالــي ،فـقـصـتـنــا س ـت ـكــون من
اآلن وصــاع ـدًا ،ليس مــع خطابات
وبـيــانــات األمـيــركـيــن وأنشطتهم
الـسـيــاسـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل ستشمل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار،
املـ ـ ــرح ـ ـ ـبـ ـ ــن بـ ــال ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـب ـ ـشـ ــع،
وليال
والذين يستعدون منذ أيام
ٍ
السـتـقـبــالــه واالح ـت ـفــاء ب ــه ،وربـمــا
يعيشون وهــم أن أميركا ستكون
الى جانبهم في معركة تسليمهم
ال ـس ـل ـطــة إن ه ــم أح ـس ـن ــوا الـعـمــل
على برنامج ضرب املقاومة.
إذا كان هؤالء لم يتعلموا الدرس
بعد ،ولــم يعيدوا مراجعة مــا قام
بــه اآلبــاء واألج ــداد والـكـبــار منهم
عـلــى م ــدى خـمـســة ع ـقــود .ف ـهــذا ال
ي ـع ـنــي أن ن ـتــرك ـهــم وش ــأنـ ـه ــم ،بــل
عليهم التنبه الــى أنـهــم ينتقلون
مــن مــوقــع ال ــى مــوقــع .وإن كــل من
ي ـق ـبــل سـ ـم ــاع الـ ــوصـ ـ ّـي اإلره ــاب ــي
وال ي ـنــاق ـشــه أو ي ــرف ــض طـلـبــاتــه،
إنما هو متواطئ .ومن ليس لديه
ال ـق ــدرة ع ـلــى مــواج ـه ـتــه ،فليكتف
ب ـعــدم االج ـت ـمــاع ب ــه .ل ـكــن ،ك ــل من
ينخرط ويرتب الياقات الستقبال
ال ـع ـن ـصــري ،م ـت ــورط ،وش ــري ــك في
امل ـســؤولـيــة عــن كــل ال ـجــرائــم الـتــي
تعد لها الواليات املتحدة ومعها
بريطانيا وإسرائيل والسعودية
واإلم ــارات ضــد الشعب اللبناني،
وضــد رمــوزه الوطنية ،من رئيس
الجمهورية الى أصغر مقاوم .من
يقبل هذا الدور ،فليفهم أنه يضع
نفسه في مرتبة األعداء.
وإذا كــان البعض مــن اللبنانيني،
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــزل ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،ف ــي
مؤسسات رسمية أو سياسية أو
مــالـيــة أو تـجــاريــة أو قــانــونـيــة أو
أمنية أو عسكرية ،يتذرعون بعدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى م ـق ــاوم ــة ال ـض ـغــوط

األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـعـ ـلـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـود
وانتظار ضغوط مقابلة .وعندها
ليقرروا في أي جانب يقفون .من
يعتقد بــأن بــاإلمـكــان الصمت عن
ال ـت ـعــامــل م ــع ع ــدو كــأم ـيــركــا ضــد
فئة مــن اللبنانيني ،واه ــم ،وعليه
انتظار الــردود بكل الوسائل ،وال
ح ــاج ــة ع ـنــدهــا ال ــى دي ـمــوقــراط ـيــة
الـ ـغ ــرب وال إلـ ــى ت ـف ــاه ــة املـجـتـمــع
املدني.
ومل ـ ــن ي ــري ــد أن ي ـخ ـف ــي رأسـ ـ ــه فــي
ح ـض ــن الـ ـع ــاه ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مــا
عليه ســوى االسـتـمــاع الــى صوت
م ـج ـنــون ال ـع ــال ــم ،دون ــال ــد تــرامــب،
ي ـع ـل ــن أن ـ ــه يـ ــوافـ ــق ع ـل ــى تــوس ـعــة
املساحة املسماة إسرائيل ،بإعالنه
املــواف ـقــة عـلــى س ـيــادة ال ـعــدو على
أرض ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل .ولـيـتــذكــر
«ط ــراط ـي ــر ب ــوم ـب ـي ــو» ،ع ـن ــدن ــا ،أن
أمـ ـي ــرك ــا ال ت ـه ـت ــم إال ملـصـلـحـتـهــا
امل ـث ـب ـتــة الـ ـي ــوم ف ــي وج ـ ــود ال ـعــدو
اإلسرائيلي ،ولــو على حساب كل
الناس...
رب ـمــا ال ي ـعــرف لـبـنــانـيــون كـثــر أن
املرحلة الـجــديــدة مــن املــواجـهــة لن
تقتصر على ل ـقــاء ات سياسية أو
إعالمية وبيانات ،بل سيكون لها
جدول أعمال تنفيذي ،يشارك فيه
عـ ـم ــاء ل ـل ـغ ــرب ي ـن ـت ـش ــرون ال ـي ــوم
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
اللبنانية ،كما يعمل في خدمتها
ج ـيــش م ــن ال ـب ـل ـهــاء االن ـت ـه ــازي ــن،

الواليات المتحدة
تخوض اليوم ،جهارًا،
حربًا مفتوحة ضد
قسم من اللبنانيين

امل ـت ـج ـم ـعــن ف ــي م ـن ـظ ـمــات تـسـمــى
«مـنـظـمــات مــدنـيــة غـيــر حكومية».
وهـ ــي م ـن ـظ ـمــات صـ ــار ق ـســم كـبـيــر
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـجـ ـ ــرد أدوات ألعـ ـ ـم ـ ــال
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وبـ ـ ــرامـ ـ ــج ت ـخ ــري ــب
لـ ـلـ ـشـ ـع ــوب امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ألمـ ـي ــرك ــا
والغرب.
عـ ـل ــى أن األكـ ـ ـث ـ ــر إل ـ ـحـ ــاحـ ــا ل ـيــس
مـ ـس ــاء ل ــة الـ ـعـ ـم ــاء وم ــاح ـق ـت ـه ــم،
ب ــل ال ـت ـح ــدث م ــع ال ــذي ــن ي ـقــولــون
إن ـ ـهـ ــم يـ ـقـ ـف ــون ف ـ ــي ص ـ ــف ح ـم ــاي ــة
اس ـت ـق ــال ل ـب ـنــان وم ـق ــاوم ـت ــه ،وال
ي ـ ـحـ ــركـ ــون سـ ــاك ـ ـنـ ــا ،مـ ـث ــل أولـ ـئ ــك
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــرك ـ ــوا ب ـض ـع ــة ن ــاش ـط ــن
شـيــوعـيــن ونــاصــريــن يحتجون
ع ـ ـلـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـيـ ــان ـ ـكـ ــي الـ ـبـ ـش ــع.
وهــؤالء الــذيــن يعتقدون بــأن دعم
املقاومة محصور في كالم وبيان،
يـقـتــربــون مــن رتـبــة الــواقـفــن على
التل ،بنتظرون جالء غبار املعركة
ليختاروا في أي صف يقفون...
ي ـب ـقــى أن م ــا تـ ـق ــوم ب ــه ال ــوالي ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ومـ ـعـ ـه ــا
بريطانيا وفــرنـســا ودول عربية،
يـعـيــد ال ــى األذه ـ ــان ال ـس ــؤال حــول
س ـبــب ال ـت ـســاهــل م ــع ه ــذا الـحـشــد
الكبير مــن «األجــانــب» املنتشرين
ف ــي ل ـب ـنــان ،بــاســم ال ـطــب والـتـعـلــم
وال ــدراس ــات والـبـيـئــة وال ـخــدمــات
وخالفه...
سقى الـلــه عقد الثمانينيات ،إنه
الزمن الجميل حقًا!
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التطبيع الخليجي يعبد الطريق أمام ترامب:
الجوالن ارض اسرائيلية
علي حيدر
بعد أكـثــر مــن  38عــامــا على إعــان
كيان العدو ضم الجوالن السوري
املـ ـحـ ـت ــل إلـ ـ ــى «دول ـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ام ــس اع ـتــرافــه بــ«الـسـيــادة
اإلسرائيلية» على الهضبة املحتلة،
رغم صدور قرار واضح من مجلس
االمن برفض هذا الضم ،والقرارات
ال ـت ــي ت ـطــالــب ال ـع ــدو بــاالنـسـحــاب
منها.
ب ــداي ــة ،ال ب ــد م ــن ع ــدم ال ـخ ـلــط بني
توقيت اعالن له أهدافه السياسية
الداخلية االسرائيلية واالميركية،
وب ـ ـ ــن أص ـ ـ ــل اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
املــرتـبــط بأكثر مــن سـيــاق اقليمي،
بـ ــدءًا م ــن تـلـبـيــة م ـطــامــع اســرائ ـيــل
التاريخية واالستراتيجية ،ومرورا
ب ـف ـش ــل م ـخ ـط ــط اس ـ ـقـ ــاط س ــوري ــا،
وصوال الى كونه جزءا من مخطط
«صفقة ال ـقــرن» لشرعنة االحـتــال
الـصـهـيــونــي ،وتـحــويـلــه ال ــى كـيــان
طبيعي ضمن خارطة املنطقة.
فــي البعد الـتــاريـخــي ،يــأتــي الـقــرار
نتيجة ملحطات التسوية
االميركي
ّ
التي توالت وعززت مكانة اسرائيل
االستراتيجية .من هذه الزاوية إن
الـ ـق ــرار ،ف ــي أح ــد وج ــوه ــه ،تـتــويــج
لكل محطات التسوية التي سبقته،
بدءا من اتفاق كامب ديفيد ،مرورًا
بــاتـفــاقـيـتــي اوس ـلــو ووادي عــربــة،
وص ـ ـ ــوال ال ـ ــى ق ـ ـ ــرار ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
االميركية الى القدس العام املاضي.
ـواز ،يلبي القرار مطلبًا
على خط مـ ٍ
ص ـه ـي ــون ـي ــا مـ ـلـ ـح ــا مـ ـن ــذ احـ ـت ــال
ضمه
ال ـجــوالن عــام  ،1967واع ــان ّ
ع ـ ــام  .1981ف ــي ح ـي ـن ــه ،ل ــم ت ـســلــم
الدول العظمى ،بما فيها الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،وب ـق ـيــت
تتعامل مع الجوالن على أنه ارض
خاضعة ملفاوضات التسوية .وأتى
ال ـ ـقـ ــرار أي ـض ــا ف ــي أعـ ـق ــاب مـطــالــب
اس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـت ـك ــررة ب ـ ــدأت تــأخــذ
منحى متصاعدًا منذ بدء االحداث
السورية ،وهــو ما عبر عنه رئيس
وزراء الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة .وال ــواق ــع أن
ت ــرام ــب ل ــم ي ـخــف خـلـفـيــة االط ـم ــاع
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـه ــذه امل ـن ـط ـقــة وم ــا
تتمتع بــه مــن مــزايــا ،فــي التغريدة
ال ـت ــي أع ـل ــن فـيـهــا مــوق ـفــه بــال ـقــول،
إن لـلـجــوالن «أهـمـيــة إستراتيجية
وأم ـن ـي ــة ح ـيــويــة ل ــدول ــة إســرائ ـيــل
واالستقرار اإلقليمي!».
أعلن
املباشر،
في ما يتعلق بالسياق
ِ
ال ـق ــرار بـعــد االن ــدف ــاع ــة الخليجية
 الـسـعــوديــة للتطبيع العلني معكيان العدو ،وبفعل ادراك تل ابيب
وواشـنـطــن أن االنـظـمــة الخليجية
ومعها أكثر االنظمة العربية ،باتت
أكثر نضوجًا لالنتقال الى مرحلة
ال ـع ــاق ــات الـعـلـنـيــة م ــع اس ــرائ ـي ــل،
من دون أي أثمان تتعلق بــاالرض
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه املـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة فــي
تسعينيات القرن املاضي «االرض
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــام» .وهـ ـ ــو م ـ ــا ملـســه
ال ـعــدو عمليًا فــي أك ـثــر مــن محطة
س ـي ــاس ـي ــة وأم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،مـ ــن ضـمـنـهــا
الـصـمــت الخليجي والـعــربــي على
الـتــوســع االسـتـيـطــانــي فــي الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـح ــت غـ ـط ــاء ال ـت ـس ــوي ــة،
وعـ ـل ــى االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ً
املتواصلة ضد قطاع غزة ،وصوال
إلــى «التسليم الـعــربــي» بـقــرار نقل
السفارة االميركية الى القدس.

لـيــس صــدفــة أن يــأتــي ق ــرار تــرامــب
ف ـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء م ـ ــا قـ ـب ــل االع ـ ـ ـ ــان عــن
«ص ـف ـق ــة ال ـ ـق ـ ــرن» ،مـ ــا ي ــؤك ــد أن ـهــا
مـ ـخـ ـط ــط تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ُي ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق ع ـلــى
م ــراح ــل .مــع ذل ــك ،ينبغي التذكير
بحقيقة أن املخطط األساسي كان
يهدف اوال الــى اسقاط ســوريــا ،ثم
محاولة فرض كافة الصيغ املتعلقة
بــال ـجــوالن وفـلـسـطــن .إال أن فشل
اسـقــاط ســوريــا ،وصـمــود املقاومة
ف ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،دف ـ ـ ــع ب ــاالمـ ـي ــرك ــي
واالســرائـيـلــي ال ــى امل ـب ــادرة لفرض
وقـ ــائـ ــع ب ـش ـك ــل اح ـ ـ ـ ــادي .مـ ــع ذلـ ــك،
الحقيقة املــوازيــة أن قــرار ترامب ال
ينتج احتالال ،فاالحتالل قائم منذ
ع ـق ــود .لـكـنــه ي ـهــدف ال ــى شرعنته
ودفــع االطــراف الدولية واالقليمية
وال ـعــرب ـيــة لـلـتـعــامــل مـعــه عـلــى أنــه
حقيقة ناجزة .إال أن من أهم النتائج
ال ـت ــي س ـت ـتــرتــب ع ـلــى هـ ــذا الـ ـق ــرار،
هو االعــان االميركي الرسمي عن
نهاية الــرهــان على أي مفاوضات
ت ـس ــوي ــة ب ــن ال ـك ـي ــان االس ــرائ ـي ـل ــي
ودم ـ ـشـ ــق .وهـ ــو ب ــذل ــك ك ـم ــن ي ـقــول
ل ـل ــدول ــة وال ـش ـع ــب ف ــي س ــوري ــا ،إن
امامكم خـيــاريــن :إمــا أن تــأتــوا الى
امل ـفــاوضــات الض ـفــاء شــرعـيــة على
ف ــرض ال ـس ـيــادة االســرائـيـلـيــة على
ال ـ ـجـ ــوالن ،وإم ـ ــا أن ت ــرف ـض ــوا هــذا
امل ـســار (وه ــو الــواقــع فــي ســوريــا)،
وبــالـتــالــي ،لــن يبقى أمامكم سوى
خيار املقاومة لتحريره.
فــي املـقــابــل ،يشكل ال ـقــرار الخطوة
االمـيــركـيــة االسـتــراتـيـجـيــة الثالثة
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا ادارة ت ــرام ــب
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد ن ـقــل
السفارة الى القدس واالنقالب على
االتفاق النووي مع ايران .وكما هو
واضح ،فإنها تأتي جميعها تلبية
ملطالب اسرائيلية ملحة ،وتحقيقا
ملـصــالـح ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة .ومــن
جهة أخــرى ،تشكل هــذه الخطوات
اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ت ـ ـعـ ــزيـ ــزا ملـ ـنـ ـط ــق ال ـي ـم ــن
االسرائيلي الذي يؤكد على الدوام
أن اس ــرائـ ـي ــل ال ت ـح ـت ــاج ل ـت ـعــزيــز
مكانتها االقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة الــى
تقديم تنازالت تتصل باالرض في
سياق تسوية شاملة .لكن العامل
األســاســي الــذي يعود اليه الفضل
ف ــي ال ـت ــروي ــج ل ـن ـجــاح ه ــذا املـنـطــق
يـعــود ال ــى املـهــرولــن للتطبيع مع
العدو  ،واستعدادهم العلني لنسج
عــاقــات وتـحــالـفــات مــن دون ربــط
ذلك بأي أرض عربية محتلة (على
االقل وفق منطق التسوية).
التوقيت ،من الواضح
على مستوى َ
أن ت ــرام ــب ه ـ ـ َـدف م ــن االع ـ ــان قبل
أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام م ــن زي ـ ـ ــارة نـتـنـيــاهــو
الــى البيت االب ـيــض ،وقـبــل أقــل من
 20ي ــوم ــا م ــن م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إلـ ــى ت ـعــزيــز مـكــانــة
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ي ــواج ــه اس ـت ـح ـقــاقــا
قـضــائـيــا ي ـهـ ّـدد مستقبله .يـحــاول
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ه ـنــا مـســاعــدة
رئـيــس حكومة الـعــدو على توفير
حصانة سياسية وشعبية تحول
دون ادان ـ ـتـ ــه وزجـ ـ ــه فـ ــي ال ـس ـجــن،
ف ـضــا ع ــن اس ـق ــاط ــه ع ــن مـنـصـبــه.
وبـ ــدت جـلـيــة م ـحــاولــة ت ـقــديــم هــذا
املوقف كما لو أنه مكسب شخصي
ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو ف ـ ــي وج ـ ـ ــه خ ـص ــوم ــه.
وم ــا أع ـل ـنــه نـتـنـيــاهــو ف ــي املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو ،ع ــن أن
«ال ــوق ــت ح ــان لــاع ـتــراف الــرسـمــي
األم ـيــركــي بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة

(أ ف ب)

على الجوالن» ،كان ،على ما يبدو،
جزءًا من مسرحية االخراج.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تــؤكــد كــافــة الـتـقــاريــر
االسرائيلية أن الخطوات التي أقدم

قرار ترامب هو االعالن
االميركي الرسمي عن نهاية
مسار المفاوضات
عـلـيـهــا ت ــرام ــب تـســاهــم ف ــي تعزيز
التفاف الجهات املــؤيــدة السرائيل
حــولــه .وهــو مــا يحتاج إلـيــه ايضا

ف ــي ظ ــل م ــا يــواج ـهــه م ــن تـحــديــات
ق ـضــائ ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ال ــداخ ــل
األميركي.
و كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ل ـ ــم ي ـت ــأخ ــر
نتنياهو فــي التعبير عــن فرحته
بموقف ترامب ،معبرًا عن شكره له،
ومشيدا «بجرأته» .ولكن كما هي
ال ـعــادة ،تـحــاول تــل ابـيــب توظيف
أي خطوة سياسية أو أمنية ،بما
يـخــدم أولــويــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة.
وعلى هــذه الخلفية ،يبدو أن ثمة
خ ـطــة س ـيــاس ـيــة واع ــام ـي ــة ب ــرزت
مـعــامل ـهــا ف ــي امل ــواق ــف الـتــرحـيـبـيــة
ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب ،ع ـ ـل ـ ــى ألـ ـسـ ـن ــة

املـ ـس ــؤول ــن االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،عـبــر
ال ــرب ــط ب ــن الـ ـق ــرار و«ال ـع ــدوان ـي ــة
االيرانية» .نتنياهو رأى أن القرار
أت ــى «ف ــي وق ــت تـسـعــى إيـ ــران إلــى
استخدام ســوريــا كقاعدة لتدمير
اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،رغ ـ ــم أن ه ـ ــذا مـطـلــب
اس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ــذ عـ ـق ــود ،ويـ ـك ــرره
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو م ـ ـنـ ــذ ب ـ ـ ـ ــدء االح ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـ ــن دون أي ع ــاق ــة
بــال ـت ـمــركــز االيـ ــرانـ ــي ف ــي س ــوري ــا.
واالمر نفسه ينسحب على موقف
وزي ــر الـخــارجـيــة واالسـتـخـبــارات،
ي ـس ــرائ ـي ــل كـ ــاتـ ــس ،الـ ـ ــذي رأى أن
«اإلع ـ ـتـ ــراف األم ـي ــرك ــي بــال ـس ـيــادة
اإلسرائيلية على الـجــوالن يشكل
ردًا عـلــى الـعــدوانـيــة اإليــران ـيــة من
س ــوري ــا وي ـب ـعــث رس ــال ــة واض ـحــة
لألسد الذي يغطيها».
املوقف العربي الوحيد الــذي اعلن
رفضًا لقرار ترامب صدر عن األمني
العام للجامعة العربية أحمد أبو
الغيط الــذي تـ ّ
ـوعـ ٌـد بموقف حاسم
ُ
ل ـل ـج ــام ـع ــة .مـ ــوقـ ــف ال يـ ـت ــوق ــع ان
يـخــرج مــن اإلط ــار «ال ـبــاهــت» الــذي
سبق أن اظهرته الجامعة ،ودولها
الرئيسية ،في محطات لم تكن تقل
خـ ـط ــورة ع ــن االع ـ ـتـ ــراف األم ـيــركــي
بسيادة العدو على الجوالن.

