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إدلب: النهاية الفعلية لـ »تامبر سيكامور«
ناصر قنديل

ــًا علــى المعلقيــن  ــح »تامبــر ســيكامور« أي »خشــب الجميــز« ليــس غريب – مصطل
والمحلليــن والمتابعيــن فــي أميــركا والغــرب، وهــو الرمــز الــذي منحتــه المخابــرات 
األميركيــة عــام 2012 للعمليــة التــي تهــدف ألوســع خطــة أميركيــة لتعبئــة األفــراد والســالح 
واألعمــال االســتخبارية والعمليــات الخاصــة، منــذ حــرب أفغانســتان. والهــدف هــذه المــرة 
هــو إســقاط ســورية ورئيســها وتدميــر جيشــها، وتحويلهــا ســاحة تشــبه مــا انتهــت إليــه 
ــدة  ــم القاع ــها أي تنظي ــي نفس ــا األداة ه ــتان، وكم ــي أفغانس ــبقتها ف ــي س ــة الت العملي
ومتفرّعاتــه ومنتجاتــه، الشــريك فــي التعبئــة والتمويــل واإلدارة والتشــغيل هــو نفســه، 
المعلومــات األميركيــة  نــزال فــي اســتعراض  العربيــة الســعودية. وهنــا ال  المملكــة 
الدفــاع  الخارجيــة ووزارة  الحصــول عليهــا مــن مواقــع وزارة  التــي يســهل  الرســمية 
ــرات  ــًا للمخاب ــه رئيس ــو بصفت ــك بومبي ــا ماي ــي قدّمه ــر الت ــن التقاري ــن، وم األميركيتي
األميركيــة عــام 2017 أمــام الكونغــرس ولجانــه فــي ســياق اإلعــالن عــن تصفيــة المشــروع، 
الــذي تقــول التقاريــر الرســمية إنــه كلــف الخزانــة األميركيــة مليــار دوالر، وأنــه تســبب 

ــة بيــد تنظيــم القاعــدة . بوقــوع أســلحة نوعي
– مــا يجــب أن ننتبــه إليــه هــو أن مــا تقولــه واشــنطن عــن البرنامــج هــو بعــض 
الحقيقــة، ومــا تقولــه عــن أســباب اإلعــالن عــن اإلنهــاء هــو عكــس الحقيقــة. ففــي 
المنشــور عــن البرنامــج أنــه تمويــل ميليشــيات وتســليحها وتدريبهــا، كــذب واختــزال 
للمشــروع ببعــض بنــوده. فالمشــروع يتضمــن إنشــاء غرفــة عمليــات ســميت بالـ«مــوك« 
ــة، التابعــة للمخابــرات  وهــي اختصــار لعمليــات خاصــة تنفذهــا القــوات الخاصــة األميركي
األميركيــة ووكالتهــا األهــم صاحبــة البرنامــج ســي آي أي. وقــد بــات معلنــًا أن الهــدف 
الحقيقــي هــو إســقاط الدولــة الســورية ورئيســها وجيشــها، وبــات معلومــًا أن ضمــن 
الخطــة عمليــات خاصــة تنفذهــا الســي آي اي، علــى األرجــح أن بينهــا وأولهــا كانــت عمليــة 
اســتهداف مقــر األمــن القومــي فــي دمشــق الــذي استشــهد فيــه كبــار الضبــاط الســوريين 
ــل  ــة تســليح ميليشــيات مث ــًا أيضــًا أن كذب ــات معلوم ــا، وب ــن يومه العســكريين واألمنيي

كذبــة اكتشــاف أن الســالح وصــل لجبهــة النصــرة، مثــل كذبــة أن الحــرب علــى داعــش 
اســتدعت وقــف البرنامــج، فتســليح وتمويــل واســتجالب تنظيــم القاعــدة اصــل البرنامــج، 
كمــا صمّمــه الجنــرال ديفيــد بتريــوس المؤســس الحقيقــي لجبهــة النصــرة كفــرع ســوري 
عراقــي لتنظيــم القاعــدة، وابتــكار تنظيــم داعــش كان الحلقــة الثانيــة مــن البرنامــج. 
ــل إدارة الحــرب المبرمجــة  ــات إدارة واشــنطن لداعــش. وبالمقاب ــع قائمــة إلثب وكل الوقائ
والمدروســة عليهــا، لخدمــة التموضــع فــي ســورية بحجــة الحــرب، ومنــع قيــام حــرب جديــة 
تنهــي وجــود التنظيــم الــذي رعــت والدتــه واشــنطن، كمــا قــال الرئيــس دونالــد ترامــب 

ــوم كان مرشــحًا. ي
– مــن األكاذيــب التــي يجــب االنتبــاه لهــا فــي الروايــة الرســمية األميركيــة أن موازنــة 
ــم  ــاء تنظي ــن إنش ــورة ع ــع المنش ــول الوقائ ــا تق ــط. بينم ــار دوالر فق ــي ملي ــروع ه المش
ــان  ــد ريغ ــس رونال ــد الرئي ــي عه ــي ف ــي األميرك ــن القوم ــة مستشــار األم ــدة برعاي القاع
ــار دوالر مشــابه أنفقتهــا واشــنطن عــام 1980، كان مقابلهــا  زبيغينيــو بريجنســكي، أن ملي
قرابــة مئــة مليــار دوالر أنفقتهــا الســعودية علــى تنظيــم القاعــدة، إلســقاط الحكــم الحليــف 
لروســيا الســوفياتية آنــذاك تمهيــداً إلســقاط االتحــاد الســوفياتي، وهــا هــي تكــرر المحاولــة 
هــذه المــرة مــع روســيا وإيــران انطالقــًا مــن ســورية، لكنهــا تفشــل. فالــذي حصــل حتــى 
تاريخــه ليــس االكتشــاف المتأخــر لوصــول األســلحة ليــد متطرفيــن وإرهابييــن، بــل 
العجــز عــن تحقيــق الهــدف، وانتقــال زمــام المبــادرة إلــى يــد الحلــف المواجــه أي ســورية 
وإيــران وروســيا، ليصيــر الواقــع وفقــًا لوصــف بعــض الخبــراء األميركييــن، انتقامــًا روســيًا 

مــن تجربــة أفغانســتان.
– مــن األكاذيــب أيضــًا الحديــث عــن إنهــاء البرنامــج، وقــد كانــت ركيزتــه غرفــة 
ــام ال  ــر المه ــي تغيي ــا يعن ــة البرنامــج رســميًا، م ــل بإعــالن تصفي ــم تقف الـــ »مــوك« ول
إنهاءهــا. والمتوقــع أن التغييــر يهــدف الســتبدال المهمــة مــن إســقاط ســورية ورئيســها 
وجيشــها إلــى منــع انتصــار ســورية ورئيســها وجيشــها، وعرقلــة هــذا االنتصــار لفــرض 
ــا  ــدات كم ــي ســورية. والتهدي ــي أي تســوية مســتقبلية ف ــًا ف واشــنطن شــريكًا إلزامي
التصريحــات الرئاســية والوزاريــة األميركيــة، كمــا التفاهمــات والخالفــات، بوجــود برنامــج 
تعتمــده المخابــرات، تخضــع لمقتضيــات هــذا البرنامــج، »تامبــر ســيكامور« فــي معركتــه 
الســرية األخيــرة فــي إدلــب، حيــث الضبــاط األميركيــون الذيــن تولــوا مهــام القيــادة خالل 
ســنوات مضــت، وحيــث الهزيمــة وحدَهــا ســتنهي البرنامــج وتضيــع معــه مئــات مليــارات 
ــام  ــدن أم ــي جــو باي ــب الرئيــس األميرك ــوم نائ ــا ذات ي ــي تحــدّث عنه ــدوالرات الت ال

جامعــة هارفــرد.
– »خشــب الجميــر« الــذي اســتوحى منــه بتريــوس اســم البرنامــج هــو الخشــب الــذي 
اســتخدمه الفراعنــة فــي صناعــة توابيــت الرجــال العظــام، والواضــح أن القصــد كان اإلشــارة 
إلــى هــدف البرنامــج بصناعــة تابــوت لســورية ودولتهــا ومكانتهــا، وربمــا إليــران وروســيا معهــا. 

لكــن التاريــخ يــدور دورتــه، وفــي إدلــب اليــوم يســتعدّ صانــع التابــوت لتجربتــه.

بولتون .. وبلطجة الكابوي
نبيل لطيف

في ذكراها السابعة عشرة..

ما الذي حققته اميركا بعد هجمات الـ 11 من سبتمبر؟!
عبدالهادي الضيغمي

بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ايلــول 
عــام 2001 علــى برجــي التجــارة العالمييــن في 
مدينــة نيويــورك، أطــل الرئيــس األميركــي 
ــن( ليؤكــد  ــو بــوش )االب ــذاك جــورج دبلي آن
ــات  ــة “عملي ــت ضحي ــالده وقع ــم ان ب للعال
ارهابيــة” وانهــا ســتبدأ حربــا علــى االرهــاب 

فــي كل انحــاء العالــم.
وهــذه اإلطاللــة تبعهــا التحضيــر للهجــوم 
تحكمهــا  كانــت  التــي  افغانســتان  علــى 
مــن  بدعــم  الســلفية  طالبــان  جماعــة 
ــأ  ــعودي المنش ــدة الس ــم القاع ــم تنظي زعي
والتمويــل، واإلطاحــة بحكــم طالبــان بعــد 
اقــل مــن شــهرين مــن الهجمــات. فالقــوات 
االميركيــة التــي دخلــت افغانســتان حملــت 
ذلــك  واالرهــاب،  التشــدد  مكافحــة  شــعار 
الشــعار الــذي خطــف ابصــار الكثيــر مــن 
ــد  ــة وبالتحدي المنبهريــن بالسياســة الغربي
االميركيــة منهــا، ظنــا منهــم ان الديمقراطيــة 
ســيتم  والجاهــزة  المعلبــة  الغربيــة 

لبلدانهــم. اســتيرادها 
البيــت  لساســة  االســتعالئية  النظــرة 
حملتهــم  التوســعية  ونزعتهــم  األبيــض 
علــى إفتعــال أزمــة للعــراق تحــت ذريعــة 
بالرغــم  التقليديــة،  تدميــر اســلحته غيــر 
مــن ان األمــم المتحــدة كانــت قــد ســحبت 
كل االســلحة المحرمــة مــن العــراق واكــدت 
خلــوه منهــا قبــل اكثــر مــن ســتة اشــهر مــن 
المزاعــم االميركيــة. لكــن القــرار االميركــي 
كان يأخــذ مســراه حتــى تــم الهجــوم علــى 
عــام  نيســان  مــن  التاســع  فجــر  بغــداد 
2003 لينتهــي وبعــد حوالــي اربعيــن يومــا 
باإلطاحــة بنظــام الديكتاتــور صــدام حســين.

كســلفه  العــراق  اصبــح  ان  وبعــد 
ــوات  ــل الق ــن قب ــال م ــدا محت افغانســتان بل
االميركيــة، بــات بــؤرة يهــدد أمــن وســالم 
غالبيــة  أنســى  الــذي  األمــر  المنطقــة، 
ــة  االميركييــن هجمــات ســبتمبر قبــل ثالث
أعــوام، لكــن متابعــة عوائــل الضحايــا أدت 

حيــث  للتحقيــق،  لجــان  تشــكيل  الــى 
تؤكــد  كانــت  التــي  التقاريــر  إنهمــرت 

الحكومــي  بقطاعيهــا  الســعودية  ضلــوع 
حتــى  اإلرهابيــة،  بالعمليــة  والخــاص 
اصــدرت المحكمــة االميركيــة قانونــا يقضــي 
عوائــل  قبــل  مــن  الســعودية  بمقاضــاة 
الضحايــا، االمــر الــذي لــم يكــن الساســة 
االميركيــون يتصــورون ان يصــل بهــم الــى 

اليــه. ماوصلــوا 
تمييعــه  حاولــوا  مــا  ســرعان  لكنهــم 
مــن  اخــرى  ازمــات  إفتعــال  خــالل  مــن 
ــان  خــالل تحريــض اصابعهــم وخاصــة الكي
االســرائيلي الربيــب المدلــل ألميــركا لشــن 
هجوميــن شــاملين اولهمــا علــى جنــوب 
2006 واآلخــر علــى  فــي تمــوز عــام  لبنــان 
قطــاع غــزة عــام 2008 عســى أن يتمكنــوا 
مــن تغييــر الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي 
للشــرق االوســط، لكنهــم لــم ينجحــوا فــي 
تغييــر محــدود فــي اي منطقــة مــن الشــرق 

االوســط.
هــذا الفشــل الصهيــو االميركــي كلــف 
االمــر  وعســكريا،  ماليــا  الكثيــر  أصحابــه 
الــذي حمــل الساســة االميــركان ولوبياتهــم 
لتظهــر  الخفيــة  االصابــع  تحريــض  علــى 

الحــروب  فــي  دورهــا  وتأخــذ  العلــن  الــى 
النيابيــة، لتعــود القــوات الغربيــة واالميركيــة 

بالتحديــد، كمراقــب للســالم وعامل لتثبيت 
االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة. فكانــت 
الهجمــة الســعودية الحتــالل البحريــن عــام 
ــا الحــرب الســعودية المســعورة  2011، وتبعته
علــى الشــعب اليمنــي عــام 2015، لكــن هــذه 
المــرة انكشــفت كل المؤامــرات االميركيــة 
وعميالتهــا اإلقليميــات اللواتــي كــن يعملــن 

ــف الســتار. ــا خل لصالحه
المراقبيــن  حملــت  االحــداث  هــذه 
السياســة  أن  علــى  للتأكيــد  السياســيين 
الشــرق  اليبقــى  ان  أرادت  االميركيــة 
ــم مســتقرا  ــي العال ــة ف االوســط وال اي بقع
يخضــع  لــم  ان  والســالم،  باألمــن  ينعــم 
ــة اينمــا  لســيطرتها، أي ان القــوات االميركي

والدمــار. اإلنهيــار  معهــا  حــل  حلــت، 
الحالــي  االميركــي  الرئيــس  وحتــى 
دونالــد ترامــب الــذي رفــع شــعار “اميــركا 
وافضــل”  اقــوى  “أميــركا  اجــل  ومــن  اوال” 
إبــان حملتــه االنتخابيــة، كانــت اول زيــارة 
ــى  ــه الســطلة ال ــه خــارج البــالد بعــد تولي ل

الســعودية.
تأليفهــا  تــم  التــي  والكتــب  فالتقاريــر 

ــول  بشــأن هجمــات الحــادي عشــر مــن ايل
علــى نيويــورك كلهــا اكــدت ان مــن مجمــوع 
19 ارهابيــا قامــوا بتنفيــذ الهجمــات كان 15 
منهــم ســعوديون، والباقــي هــم ممــن تأثــر 
التدميريــة  التكفيريــة  الوهابيــة  بالنزعــة 
ــى  ــة عل ــي الســعودية والمهيمن ــة ف المنبثق
الســطلة منــذ قيــام الــدول الحديثــة فيهــا 

ــوم. ــى الي حت
ولــم يعــر الرئيــس ترامــب اي أهميــة 
عوائــل  ومطالبــات  التقاريــر،  تلــك  لــكل 
الضحايــا بتطبيــق قانــون “جاســتا” ألنه وجد 
المدينــة  العربيــة  واألنظمــة  المشــيخات 
المخططــات  لتمويــل  مصــدرا  ألميــركا، 
ــه  ــث ان ــة، بحي ــى كل المنطق ــة عل االميركي
ــن  ــركان الذي ــادة كل الرؤســاء االمي خــرق ع
كانــوا يــزورون الكيــان االســرائيلي فــي اول 
ــت االبيــض،  ــارة لهــم بعــد دخولهــم البي زي
ــذي حمــل  ــر ال ــارة الســعودية، االم ــام بزي وق
ــة  اكثــر مــن رســالة، ومازالــت شــواهده ماثل

ــام. ــرأي الع ــرأى ال ــام م ام
والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي مثــل 
هــذه الظــروف، مــا الذي ســتفعله اميــركا بعد 
اليقظــة التــي باتــت تستشــري فــي شــعوب 
المنطقــة والعالــم؟ وكيــف ســيكون الموقــف 
إذا مــا خالــف الشــعب الســعودي سياســات 
النظــام الحالــي للســعودية وخاصــة خطــوات 
ولــي عهــده المتســارعة للتطبيــع مــع الكيــان 
القضيــة  وإنســاء  المحتــل  االســرائيلي 
ــا تســمى  ــد م ــن خــالل عق الفلســطينية م
“صفقــة القــرن” مــع ترامــب المزكــوم برائحة 
البتــرودوالر؟ ومــاذا ســتفعل الســعودية اذا مــا 
المتواصــل  الفلســطيني  الشــعب  افشــل 
االنتفاضــة ضــد تحقيــق صفقــة ترامــب التــي 
للقــدس  االميركيــة  الســفارة  نقــل  يعتبــر 
المحتلــة جــزءا مهمــا منهــا؟ تســاؤالت تبقــى 
عليهــا  لتجيــب  الطاولــة،  علــى  مطروحــة 
المســتعان  واهلل  القادمــة،  االيــام  تطــورات 

ــى إحقــاق الحــق، وإزهــاق الباطــل. عل

العربيــة  القنــوات  احــدى  شاشــة  علــى 
مــن  الفلســطيني،  ضيفهــا  المذيعــة  تســأل 
اعضــاء الســلطة الفلســطينية، عــن الخيــارات 

سياســات  علــى  للــرد  امامهــم  المتبقيــة 
الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب الراميــة 
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، بعــد اغــالق 
الفلســطينية فــي  التحريــر  مكتــب منظمــة 
تفعيــل  الواحــد  باحــرف  فقــال  واشــنطن، 

االرض. علــى  المقاومــة 
اليــه  الــذي اشــار  لألســف هــذا الخيــار 
خيــار  يكــن  لــم  الفلســطيني،  المســؤول 
خمســة  خــالل  الفلســطينية  الســلطة 
اوســلو،  اتفــاق  عمــر  مــن  عامــا  وعشــرين 
ــى ذراع  ــطينية ال ــلطة الفلس ــول الس ــذي ح ال
ــاوم  ــي “اســرائيلي” لضــرب اي نشــاط مق امن
الوجــود “االســرائيلي” علــى  قــد يســتهدف 
ارض فلســطين، وهــذا األمــر بالــذت كان مــن 
األســباب الكبــرى التــي احدثــت شــرخا بيــن 
رام اهلل وغــزة، ومــازال هــذا الشــرخ يتســع يومــا 

ــوم. ــد ي بع

القضيــة  ان  االعتقــاد  الخطــأ  مــن 
لــدى  اهميــة  تحتــل  كانــت  الفلســطينية 
ــس  ــدارة الرئي ــة الســابقة لغ االدارات االمريكي

ومنــذ  االدارت  تلــك  فــكل  ترامــب،  دونالــد 
ــة  ــى تصفي ــل عل ــت تعم ــات اوســلو كان اتفاقي
القضيــة الفلســطينية، بفــارق بســيط عــن ادارة 
ترامــب وهــو فــارق العمــل علــى الزمــن، فتلــك 
االدارات كانــت تعمــل بالخفــاء وببــطء شــديد 
علــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية منــذ عــام 
الــرأي  يُصعــق  ال  كــي  اليــوم،  وحتــى   1993
ــام العربــي  ــي وخاصــة الــرأي الع العــام العالم
بولتــون  ترامــب  ادارة  بينمــا  والفلســطيني، 
البلطجيــة، فهــي ال تعيــر اي اهميــة للــراي 
ادخلتــه  ان  بعــد  العربــي،  العالمــي وخاصــة 
ــي  ــالم والسياســة الســعودية ف ــوال واالع االم
حالــة الــدوار، فهــي تســابق الزمــن لتصفيــة 
هــذه القضيــة وباســاليب ال يمكــن وصفهــا اال 

المافيــا. باســاليب عصابــات 
ترامــب  مستشــار  لتصريحــات  المتتبــع 
وهــي  بولتــون،  جــون  القومــي  لالمــن 

تصريحــات ادلــى بهــا، فــي اول تصريــح شــامل 
لــه بعــد انتخابــه لمنصبــه، يخــرج بنتيجــة 
مفادهــا ان هــذه ادارة ترامــب ال تفهــم اال لغــة 
ــة، هــو  ــر المقاوم ــار اخــر غي ــة، واي خي المقاوم
استســالم ومســاهمة فــي تصفيــة القضيــة 

الفلســطينية والــى االبــد.
قــال بولتــون فــي كلمــة أمــام الجمعيــة 
االتحاديــة وهــي جماعــة يمينيــة متطرفــة فــي 
واشــنطن، ان بــالده ستســتخدم أي وســيلة 
ضروريــة لحمايــة جنودهــا وعمالئهــا الذيــن 
نفــذوا جرائــم ضــد اإلنســانية فــي افغانســتان 
وكذلــك  االخــرى،  الــدول  وباقــي  والعــراق 
امــام  لحمايــة “اســرائيل” مــن اي محاكمــة 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مهــددا ان امريــكا 
ــع القضــاة ومدعــي العمــوم مــن  ســتدرس من
دخــول الواليــات المتحــدة وفــرض عقوبــات 
علــى أي أمــوال لديهــم فــي النظــام المالــي 
ــم  ــام المحاك ــام نظ ــم أم ــي ومالحقته األمريك
األمريكــي، كمــا ان بــالده لــن تتعــاون مــع 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولــن تقــدم أي 
مســاعدة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
لــن تنضــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
الجنائيــة  المحكمــة  ســتترك  امريــكا  وان 

الدوليــة تمــوت مــن تلقــاء نفســها!.
طليعــة تهديــدات بالتــون وجــدت طريقهــا 
الــى التنفيــذ، كان أمــر اغــالق مكتــب منظمــة 
وكان  واشــنطن،  فــي  التحريرالفلســطينية 
اتفاقيــة  مكتســبات  اكبــر  مــن  المكتــب 
اوســلو، وذلــك مــن اجــل اغــالق الطريــق امــام 
ــام  ــكوى ام ــم اي ش ــن تقدي ــطينيين م الفلس
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد “اســرائيل”.

ترامــب  الثنائــي  وجههــا  التــي  الصفعــة 
الــى  نتنياهــو،  كبيرهمــا  بقيــادة  بولتــون 
لــم  الفلســطينية،  والســلطة  اتفاقيــة وســلو 
ــرة، مــن أجــل  تكــن االولــى ولــن تكــون األخي

الضغــط علــى الســلطة لإلنخــراط فــي عمليــة 
ــد،  ــى االب ــة الفلســطينية وال ــر القضي ــل وقب قت
فــي اطــار مــا بــات يعــرف بصفقــة القــرن، التــي 
و”االســرائليين”،  االمريكييــن  قبــل  لهــا  روج 
الســعودية  مقدمتهــم  وفــي  العــرب  بعــض 

والبحريــن. واالمــارات 
الســلطة  مكتــب  اغــالق  ان  قلنــا 
الفلســطينية فــي واشــنطن، لــم يكــن االجــراء 
ــن  ــازل ع ــى التن ــطينيين ال ــع الفلس االول لدف
التصفيــة،  عمليــة  بــل  وقضيتهــم،  ارضهــم 
ونقصــد هنــا التصفيــة الســريعة، بــدأت مــع 
نقــل الســفارة االمريكيــة الــى القــدس، وحــذف 
المفاوضــات  اعمــال  جــدول  مــن  القــدس 
و”اســرائيل”،  الفلســطينية  الســلطة  بيــن 
وكالــة  تمويــل  وقــف  بقــرار  ايضــا  ومــرت 
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 
الفلســطينيين )األونــروا(، لحــذف حــق العــودة 
لمالييــن الفلســطينيين الــذي شــردوا مــن 
الصهيونيــة  العصابــات  غــزو  ابــان  بالدهــم 
خفــض  بقــرار  انتهــاء  وليــس  لفلســطين، 
تمويــل المستشــفيات فــي القــدس الشــرقية، 
وعالجهــم،  بدوائهــم  المرضــى  ومحاربــة 
مــن اجــل كســر ارادة الشــعب الفلســطيني 
العنصرييــن  امــالءات  قبلــوا  علــى  وارغامــه 
ترامــب  امثــال  واشــنطن  فــي  والمتطريــن 

. وبومبيــا  وكوشــنير  وبولتــون 
ــف  ــه ضي ــا قال ــا، م ــث بدأن ــن حي ــود م نع
تلــك القنــاة العربيــة عــن الخيــار المتبقــي، 
اإلنحيــاز  ليــس  لمواجهــة  المقاومــة،  وهــو 
ــل وليــس  ــل ل”اســرائيل”، ب االمريكــي الكام
التبنــي االمريكي الكامل لمواقف “اســرائيل”، 
التــي  الصهيونيــة  الحكومــة  لمواجهــة  بــل 
والمنفــذة  االبيــض،  البيــت  علــى  هيمنــت 
ألوامــر نتنياهــو بحذافيرهــا، لــم يكــن خيــارا 
غائبــا عــن اذهــان الغالبيــة العظمــى للشــعب 

فهــذا  اوســلو،  مصيــدة  منــذ  الفلســطيني 
ــار، وفــي حــال تبنيــه مــن قبــل الســطة  الخي
منــذ البدايــة، مــا كان سيســمح بــان تتمــادى 
مــن  قــرن،  ربــع  مــدى  علــى  “اســرائيل” 
فــي  الفلســطينية  االراضــي  اغلــب  ابتــالع 
الضفــة الغربيــة والقــدس وباقــي االراضــي 
القــدس، ومــن  الفلســطينية، ومــن تهويــد 
الفلســطينية  الســلطة  اعضــاء  تحويــل 
وصــوال  االحتــالل،  دويلــة  لــدى  لموظفيــن 

ــدواء  ــال وال ــوة الم ــا بق ــة تصفيته ــى محاول ال
والحصــار، االمــر الــذي يؤكــد صوابيــة موقــف 
حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس وحركــة 
الجهــاد وباقــي الفصائل الفلســطينية المؤمنة 
ــة  ــور المقاوم ــة مح ــة، وصوابي ــار المقاوم بخي
بشــكل عــام، وهوموقــف يؤمــن امنــا راســخا 
بــان القــوة هــي وحدهــا مــن تســترد الحقــوق 
المغتصبــة، ومــا عداهــا ليــس ســوى ســراب 

ــراب. ــي س ف
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