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شؤون سياسية
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

سقوط المشروع االنفصالي لـ «قسد» لكن الكرد ّ في قلب سورية
د .وفيق إبراهيم

ســدّد األميركيــون ضربــة الــى حلفائهــم فــي
قــوات ســورية الديموقراطيــة بتأييدهــم لهجــوم
تركــي علــى مناطــق الكــرد فــي شــمالي ســورية
وشــرق الفــرات.
كان علــى الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب
ان يختــار بيــن تركيــا الدولــة االســتراتيجية
الكبيــرة وبيــن حركــة قســد الكرديــة فــي مرحلــة
يتراجــع فيــه دور بــاده فــي الشــرق االوســط.
لــم يتــردّد فــي اختيــار تركيــا ليمنعهــا مــن
االنجــذاب الكامــل نحــو الــروس ،مجــدداً فــي
الوقــت نفســه اســتعمال آليــات فاعلــة يــرى انهــا
األقــوى لالســتمرار فــي مشــروع تفتيــت ســورية.
هنــاك مَــن يعتقــد بــأن مشــروع االنســحاب
األميركــي لــن يبــدأ قبــل منتصــف تشــرين
الثانــي المقبــل ،علــى أن يســبقه هجــوم تركــي
محــدود يســيطر علــى منطقــة آمنــة بعمــق
يتــراوح بيــن خمســة كيلومتــرات وعــرض قــد
يصــل الــى  480كيلومتــراً.
فيمــا تنتظــر المرحلــة الثانيــة التــي تدفــع
بالجيــش التركــي علــى عمــق يــراوح بيــن ثالثيــن
وأربعيــن كيلومتــراً ،لقــاء ترامــب مــع نظيــره التركي
اردوغــان الشــهر المقبــل وذلــك لالتفــاق علــى
كامــل األبعــاد السياســية المطلوبــة للمشــروع.
االمــر الــذي يتطلــب االشــارة الــى ان قســد
العســكرية وحزبهــا الديمقراطــي ووحــدات
الحمايــة وبعــض المرتزقــة مــن شــيوخ العشــائر،
هــم ضحايــا هــذا الســيناريو األميركــي ومعهــم
مشــاريعهم السياســية التــي كانــت تذهــب
نحــو االنفصــال عــن الوطــن الســوري وإعــان
دولــة كاملــة المواصفــات فــي الشــرق والشــمال
بحمايــة أميركيــة.
بذلــك يكــون المشــروع االنفصالــي القســدي
وأحــام بعــض شــيوخ العشــائر انهــارا دفعــة واحــدة
بكلمــة أميركيــة خاطفــة اســتنفدت جهودهــم حتى
عثــرت أخيــراً علــى آليــة تركيــة أقــوى ،فاعتمدتهــا
ا منهــم لتحقيــق تفتيــت ســورية ،فيرتــاح
بديــ ً
التفــوذ األميركــي مقلصـاً مــن حــدود تراجعــه ،وهــذا
يدعــم الــدور االســرائيلي االقليمــي ايضــاً بعــد
إضعــاف ســورية واســتنزاف مصــادر قوتهــا.

هل هذا يعني ضرورة استعداء األكراد؟

ترفــض الدولــة الســورية هــذا النهــج

القبلــي الثــأري.
فالكــرد جــزء مــن الســوريين تعرّضــوا
الحتــال مــن ثــاث قــوى االرهــاب المدعــوم
دوليــاً وتركيــا التــي هاجمتهــم فــي الشــمال
وطردتهــم مــن عفريــن وإدلــب وبعــض اريــاف

الرحيــل الــى وطنهــا فــي عاصمتــه دمشــق فــي
محاولــة إلنتــاج تفاهمــات جديــدة تلبــي بعــض
الحاجــات الثقافيــة واإلداريــة للكــرد بعيــداً مــن
شــوفينية بعــض االتجاهــات المتطرفــة وعلــى
قاعــدة االنتمــاء لســورية الوطــن.

حلــب ومــا يســمى المنطقــة اآلمنــة عنــد الحــدود
واألميركيــون أنفســهم الذيــن احتلــوا مباشــرة
بعــض انحــاء الشــمال والشــرق مؤسســين فيهــا
قواعــد عســكرية.
ضمــن هــذه المعطيــات تطــوّرت قســد
وأخــذت مشــاريعها السياســية تصــاب بــورم
نتيجــة االســتماع اإلضافــي للهمــس األميركــي
الــذي كان يريــد إحــداث قطيعــة بينهــا وبيــن
الدولــة الســورية.
فانتقلــت مــن المطالبــة باالعتــراف
بخصوصيــات كرديــة ثقافيــة الــى اإلصــرار علــى
اإلدارة الذاتيــة وصــو ًال الــى اتحــاد كونفدرالــي
واخيــراً طــاب لهــا العمــل علــى االنفصــال الكامــل
نحــو دولــة مســتقلة اخــذت تجــذب اليهــا بعــض
الســوريين مــن العــرب واألشــوريين والســريان
لتبريــر تشــكيل دولــة مســتقلة علــى مســاحات
تحتــوي علــى اقليــة كرديــة صغيــرة فــي الشــمال
والشــرق مقابــل اكثريــة ســاحقة ســورية مــن فئــات
اخــرى.
هــذا ال يدفــع أبــداً الــى إدانــة األكــراد ،لكنــه
يحــرض علــى بنــاء قيــادة جديــدة لهــم تعــاود

هــذا هــو المنطــق الطبيعــي لألمــور مــع
دولــة ســورية تدافــع عــن وطنهــا بجيشــها وتأييــد
شــعبي كبيــر وتحالفــات عربيــة واقليميــة ودوليــة.
هــذه الدولــة تنتظــر العــودة السياســية للكــرد بمــا
يتطلــب إعالنــاً مــن قســد بالقطــع مــع المرحلــة
األميركيــة وبشــكل مســبق.

ما هي فائدة هذه الخطة؟

او ًال تعيــد الوصــل بيــن الفئــات الســورية
ودولتهــا بحركتيــن :او ًال الدولــة الســورية هــي
صاحبــة الحــق الحصــري للســيادة ،والثانيــة انضمام
الكــرد الــى هــذه الدولــة فــي تصدّيهــا لالحتــاالت
األميركيــة والتركيــة بإســناد أوروبــي فــي الشــمال
والشــرق الســوريين وغــارات جويــة اســرائيلية.
لكــن هنــاك اتجاهــات داخــل قســد ال تــزال
تراهــن علــى حــدوث عرقلــة فــي االتفــاق األميركــي
التركــي الجديــد تتيــح لهــا إعــادة إحيــاء مشــروعها
االنفصالــي مــن جديــد ،خصوصــاً أن خطــة
االنتشــار التركيــة داخــل شــرق الفــرات وبعــد
المنطقــة اآلمنــة المزعومــة ،مؤجلــة الــى مــا بعــد
لقــاء ترامــب اردوغــان فــي تشــرين الثانــي المقبــل.
إن هــذا التوجّــه ال يــروق للدولــة الســورية،

ألنــه ينــمُ عــن براجماتيــة فــي الــوالءات الوطنيــة
الكبــرى ،ال فــي السياســات وهــو مرفــوض
ويؤســس لرفــض الدولــة ألي إعــادة احتــواء قــوى
كرديــة منــاورة تلعــب علــى موازنــات القــوى علــى
المســتوى الوطنــي.
لذلــك فــإن أقــل المطلــوب حاليــاً مــن الكــرد
العــودة الفوريــة لقواهــم السياســية الــى قصــر
المهاجريــن ،حيــث ينتظرهــم الرئيــس بشــار
االســد الحريــص علــى الشــرق والشــمال وكل
بقــاع ســورية والمدافــع عــن كامــل مكوناتهــا بمــن
فيهــم االكــراد.
العــودة الكرديــة اذاً مطلوبــة اآلن علــى قاعــدة
سياســية جديــدة ،مناهضــة لألميركييــن واالتــراك
واالســرائيليين وتبتــدئ بإصــدار بيــان يعلــن الــوالء
الكامــل لســورية دولــة وشــعباً علــى أن يليــه
وقــف كامــل لبيــع النفــط لألتــراك واألميركييــن
واإلســرائيليين عبــر كردســتان العــراق.
مــن جهتهــا لــن تنســى الدولــة الســورية ابــداً
تثبيــت بعــض الخصوصيــات الكرديــة الثقافيــة
واإلداريــة علــى مســتوى الدســتور بمــا يحكــم
بــه المنطــق الســويّ للسياســة والضــرورات
التاريخيــة.

د.منذر سليمان

فــي بيــان مقتضــب شــديد الداللــة أعلنــت القيــادة
المركزيــة للقــوات األميركيــة نقــل "بعــض" مهامهــا
العســكرية ،خاصــة إدارة العمليــات الجويــة ،مــن قاعــدة
العديــد الضخمــة فــي قطــر إلــى مقــر قواتهــا فــي قاعــدة
(شــو  )Shawالجويــة بواليــة ســاوث كارولينــا ،وصفتــه
يوميــة واشــنطن بوســت بأنــه "تحــول تكتيكــي هــام29( ".
ســبتمبر).
الســبب ،وفــق البيــان
الصــادر فــي  29أيلــول/
ســبتمبر الماضــي ،أي بعــد
الهجــوم اليمنــي علــى
منشــآت ارامكــو الســعودية،
هــو "إلبعــاد قيــادة العمليــات
والتحكــم العســكرية عــن
مديــات الصواريــخ اإليرانيــة؛"
واالنتقــال هــو "األول مــن
نوعــه الــذي تجريــه قيــادة
القــوات المركزيــة منــذ حــرب
الخليــج (الفارســي) عــام  "،1991حســبما أفــادت الصحيفــة
األميركيــة المذكــورة.
مصــادر وخبــراء عســكريون أميركيــون ذهبــوا أبعــد
مــن ذلــك فــي توضيــح "قصــور فعاليــة األســلحة األميركيــة"،
بالقــول أن القيــادة المركزيــة اتخــذت قرارهــا لتفــادي تكــرار
تجربــة هجــوم اليابــان بانقضاضهــا علــى االســطول
األميركــي المرابــط فــي مينــاء (بيــرل هاربــر) بهوايــي7 ،
كانــون األول/ديســمبر  ،1941ومــا خلفــه مــن ذكــرى أليمــة
فــي الوجــدان األميركــي قضــى بســببه مــا ال يقــل عــن
 3000عســكري ومشــاة ســاح البحريــة وإغــراق قطعــات
أساســية مــن اســطول المحيــط الهــاديء.
تشــرف القيــادة المركزيــة للعمليــات فــي قطــر علــى
كافــة نشــاطات القــوات األميركيــة المنتشــرة فــي "الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى "،وتديــر الطلعــات الجويــة
والعمليــات اليوميــة (الصومــال مث ـاً) مــن مقرهــا هنــاك،
متقاســمة مهــام الدعــم اللوجســتي واإلداري واالمــدادات
المطلوبــة مــع مقــر القيــادة المركزيــة فــي مدينــة تامبــا
بواليــة فلوريــدا.
جديــر بالذكــر أن المعــدل اليومــي للطلعــات الجويــة

األميركيــة فــي تلــك المنطقــة المتراميــة األطــراف تضــم
نحــو  300طائــرة فــوق أجــواء "ســوريا والعــراق وأفغانســتان
وفــوق القواعــد العســكرية لحلفائنــا" فــي منطقــة الخليــج.
تجــدد "شــبح بيــرل هاربــر "،عنــد القيــادات العســكرية
األميركيــة أوضحــه ضابــط كبيــر لــدى حلــف الناتــو
رفــض تحديــد هويتــه ليوميــة واشــنطن بوســت بــأن
"قــدرة إيــران علــى اســتهداف المنشــآت النفطيــة دون

اكتشــاف أســلحتها المســتخدمة أو اعتراضهــا عــزز قلقنــا
الدائــم (بــأن) لــدى األميركييــن حضــور عســكري وقــدرات
هائلــة فــي منطقــة الخليــج ،لكــن بســبب قصــور فــي
القيــادة والتحكــم بتلــك اإلمكانيــات أضحــت هدف ـاً ســه ًال
لإليرانييــن فــي حــال نشــوب نــزاع إقليمــي".
وتابــع قائــ ًا إن "المســؤولين (األميركييــن) أقــروا
بفشــل منظومــات الدفــاع (الجويــة) األميركيــة والســعودية
التــي ال يمكــن الوثــوق بأدائهــا للحيلولــة دون وقــع
هجمــات تشــنها نمــاذج زهيــدة الكلفــة مــن طائــرات
الدرونــز وصواريــخ كــروز اســتخدمت فــي الهجــوم".
وأضــاف جنــرال حلــف الناتــو أن "اســقاط إيــران
لطائــرة الدرونــز األميركيــة ،إضافــة لمحــاوالت متكــررة
مــن حلفائهــا اإلقليمييــن فــي اليمــن الســتهداف المطــار
والمنشــآت الحكوميــة فــي الســعودية واإلمــارات ..
أســهمت فــي انضــاج قــرار القيــادة المركزيــة األميركيــة"
المذكــور ،ال ســيما وأن مقرهــا اإلقليمــي يقــع ضمــن
مرمــى النيــران اإليرانيــة "وإن طهــران أعلنــت مــراراً وعبــر
عــدة جهــات أنهــا ستســتهدف القــوات األميركيــة "،حســبما
أفــاد قائــد مركــز عمليــات الجــو والفضــاء للصحيفــة العقيــد

حصاد الوصفات األميركية المدمرة
غالب قنديل

بمشــورة مجموعــات اميركيــة واوروبيــة وضعــت الخطــط والخرائــط كان القــرار السياســي
المحســوم فــي منهجيــة حكــم مــا بعــد الطائــف رفــض إحيــاء الســكك الحديــد والقطــارات التــي
حذفــت مــن جميــع مشــاريع اإلعمــار ومــن ملفــات الحكومــات المتعاقبــة التــي وضعــت بقايــا ســكة
الحديــد قيــد التصفيــة وأجهــزت علــى بقايــا النقــل المشــترك لصالــح شــركات النقــل المحليــة
الخاصــة فــي حيــن تــم رفــض العديــد مــن العــروض المغريــة إلحيــاء مصفاتــي النفــط فــي طرابلــس
والزهرانــي.
منــذ حوالــي أربعيــن عامــا وبتوصيــة اميركيــة جــرت خصخصــة قطــاع المحروقــات بالتزامــن مــع
رفــع الدعــم تحــت شــعار معالجــة عجــز الخزينــة وخفــض األعبــاء الحكوميــة (!) عمــا بتوصيــات
صنــدوق النقــد الدولــي المواكبــة لتعميــم موجــة النيوليبراليــة األميركيــة وتــم تقاســم القطــاع علــى
قواعــد التوزيــع السياســي والطائفــي للحصــص وهكــذا ظهــرت شــركات اســتيراد وتوزيــع تحتكــر
الســوق وتتحكــم باألســعار وبينمــا تركــت مصفاتــا النفــط للصــدأ والتلــف تــم اســتثمار الخزانــات
لصالــح الشــركات ومســتورداتها وســمح للتكتــل االحتــكاري بــإدارة الســوق وتعاملــت معــه الحكومــات
المتعاقبــة بتقديــم التســهيالت والحمايــة بــدون أي حــرج ومــن غيــر أي ضوابــط ناظمــة تراعــي
المصالــح العامــة التــي تفتــرض اوال منــع أي تجمــع احتــكاري ومــن حيــث المبــدأ.
شــبكة الســكك الحديــد والقطــارات كانــت ســتعيد هيكلــة تجمعــات العمــران والســكن اللبنانيــة
وتقــرب األريــاف مــن المــدن وهــي ربمــا تســهم فــي عكــس اتجــاه الهجــرة التقليديــة مــن الريــف
إلــى مراكــز المحافظــات والعاصمــة إضافــة إلــى مــا تتيحــه مــن تأثيــر حاســم علــى القطــاع العقــاري

هل انتهت التغريبة الكردية؟

«قســد» هــي المتســبب بادخــال االحتــال
األميركــي الــى ســورية ومعهــم رهــط كبيــر مــن
القــوات األوروبيــة ،وهــي ايضــاً المبــرر لالحتــال
التركــي المتــذرع بمشــروعها الكــردي.
أال تكفــي هــذه األســباب لســقوط القيــادة
الحاليــة لقســد التــي راهنــت علــى األجنبــي
إللحــاق الهزيمــة بتفتيــت الكيــان الســوري مــن
جهــة وضــرب دولتــه مــن جهــة ثانيــة؟
لذلــك فهــي المســؤولة اليــوم عــن عودتهــا
الســريعة الــى ســورية إلنقــاذ الكــرد مــن مخطــط
تركــي أميركــي القتالعهــم مــن شــمال ســورية،
وتســليمه لالخــوان المســلمين والتركمــان
وبعــض التنظيمــات المواليــة النقــرة وذلــك إلنشــاء
كيــان يدّعــي انــه ســوري ولــن يكــون إال مــأوى
النكشــارية جــدد ســرعان مــا يقضــي عليهــم
الجيــش الســوري كمــا فعــل مــع اإلرهــاب الدولــي
وكل انــواع المرتزقــة المتعامليــن مــع االســتخبارات
العربيــة والخليجيــة والدوليــة.

الخشية من بيرل هاربر إيراني الصنع وراء نقل العمليات الجوية االميركية من العديد
فريدريــك كولمــان.
نظــم الدفــاع الجــوي لحمايــة القاعــدة األميركيــة فــي
قطــر ،وفــق البيانــات العســكرية المتوفــرة ،تضــم بطاريــات
صواريــخ الباتريــوت ومنظومــات متطــورة أخــرى مثــل
منظومــة "ثــاد" و"ايجيــس" مهمتهــا التصــدي للصواريــخ
وأجســام حربيــة بالغــة الســرعة وتحلــق علــى ارتفاعــات
عاليــة ،عوض ـاً عــن صواريــخ كــروز وطائــرات درونــز التــي
حلقــت علــى ارتفاعــات منخفضــة.
نظــم الدفــاع الجويــة الســعودية ،أيضـاً وفــق البيانــات
األميركيــة ،شــبيهة إلــى حــد كبيــر بمــا يتوفــر فــي ترســانة
الواليــات المتحــدة وحلــف الناتــو :منظومــة الباتريــوت
األميركيــة ،مدافــع مضــادة للطائــرات ألمانيــة الصنــع مــن
طــراز ســكاي غــارد ،ومنظومــة دفاعيــة متحركــة فرنســية
المصــدر مــن طــراز شــاهين والتــي بمجموعهــا وراداراتهــا
ال تملــك القــدرة التقنيــة علــى رصــد اجســام طائــرة علــى
ارتفاعــات منخفضــة.
مــن أبــرز مــا ســيؤدي إليــه قــرار القيــادة المركزيــة
مــن ترتيبــات وانعكاســات ســحب المقاتــات األميركيــة
المتطــورة مــن طــراز اف 35-مــن مرابضهــا فــي قاعــدة
الظفــرة اإلماراتيــة إلــى قواعــد أخــرى فــي الســعودية وقطــر،
حســب تقريــر الصحيفــة األميركيــة المذكــورة ،ومــا يرافقــه
مــن خطــوات تنســيق مكثفــة للمهــام اللوجســتية.
تقليــص التواجــد األميركــي ،بــدءاً بقاعــدة العديــد
القطريــة ،ســيترك تداعياتــه ســلباً علــى قــدرة الواليــات
المتحــدة االســتمرار فــي التحكــم بالعمليــات الجاريــة فــي
"منطقــة الشــرق األوســط "،يواكبــه ارتفــاع منســوب القلــق
لــدى حلفائهــا فــي منطقــة الخليــج الفارســي "ال ســيما
قطــر التــي أنفقــت  1.8مليــار دوالر مــن خزينتهــا لتحديــث
القاعــدة األميركيــة كــي تصبــح مهيــأة الســتقبال وإقامــة مــا
ينــوف عــن  10،000عســكري أميركــي".
بعــض القــادة العســكريين األميركييــن أقــروا بهزالــة
نظــم الدفــاع الجويــة المنصوبــة لحمايــة قاعــدة العديــد
والتــي "ال تســتطيع الدفــاع عــن نفســها ضــد صواريــخ كــروز
وطائــرات مســيّرة (درونــز) تحلــق علــى ارتفاعــات منخفضــة".
فــي اآلن نفســه ،حرصــت القيــادة العســكرية األميركية
علــى إصــدار إشــارات لطمأنــة الــدول الخليجيــة لناحيــة
عــدم تفســير قرارهــا األخيــر بأنــه انعــكاس لنيــة تقليــص
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منســوب االلتــزام األميركــي بحمايــة الحلفــاء اإلقليمييــن،
بــل فــي ســياق "إقرارهــا بــأن إيــران قــد تســتهدف القواعــد
األميركيــة ورغبــة الواليــات المتحــدة فــي الــرد الســريع
علــى ذلــك "،وهــو األمــر المتــاح فــي هيكليــة مقــر القيــادة
المركزيــة داخــل األراضــي األميركيــة.
فــي ذات الســياق للطمأنــة ،أوضــح قائــد مركــز
عمليــات الجــو والفضــاء العقيــد فريدريــك كولمــان ألطقــم
الصحافييــن عقــب إعــان القيــادة المركزيــة بأنــه ال ينبغــي
االستســام للقلــق لنقــل مركــز ثقــل العمليــات العســكرية
إلــى األراضــي األميركيــة "وأتطلــع للتحكــم بهــا مــن مقهــى
ســتاربكس" فــي أي مدينــة أميركيــة.

الــذي تعــرض النتفــاخ ريعــي قياســي لمواكبــة التمركــز الســكاني كمــا تســمح القطــارات بتواصــل
ســريع مــع العواصــم اإلقليميــة المجــاورة أي مــع دمشــق وبغــداد ســواء النتقــال األفــراد ام البضائــع
فــي االتجاهيــن.
كان المطلــوب منــع تلــك التحــوالت إلحــكام ربــط البلــد بحبــل الصــرة الغربــي والحفــاظ علــى
مصالــح الشــركات الغربيــة ومــع تدميــر ســكة الحديــد والنقــل المشــترك تحــول اللبنانيــون إلــى شــراء
الســيارات وحولــوا البلــد إلــى كاراج متضخــم مــع كل مــا يحيــط بــه مــن اســتهالك للمحروقــات تــدر
أرباحــا علــى الكارتيــل االحتــكاري ومــا رافــق التمركــز الســكاني الــذي تضخــم بقــوة مــن نشــوة عقاريــة
ومصرفيــة متعــددة المســتويات.
الخاســر مــن هــذه التحــوالت هــو الفئــات الوســطى والفقيــرة والرابــح هــي الشــرائح الريعيــة
المرتبطــة بالغــرب مــن الــوكالء والتجــار ومالكــي العقــارات والمصــارف وهــذه عينــة مــن الوصفــات
األميركيــة التــي تقيــد بهــا المســؤولون طيلــة العقــود الماضيــة واســتلهموا منهــا نموذجــا للتبعيــة
المحكمــة علــى حســاب أي أثــر للقطــاع العــام الــذي حولتــه اللغــة األميركيــة النيوليبراليــة التــي
اجترهــا بعــض الكتبــة اللبنانييــن المبهوريــن إلــى شــتيمة فــي وجــه الحكومــات لتحريــم أي خطــوة
تســتند إلــى مفهــوم الخدمــة العامــة والقطــاع العــام الــذي جــرى تهميشــه وتحويلــه إلــى مســتودع
تنفيعــات توظيــف وتلزيمــات وهــو اليــوم مســتهدف بوصفــات الريجيــم الدولــي لمؤتمــر ســيدر.
تعــد المصافــي قطاعــا إنتاجيــا مربحــا فــي جميــع دول العالــم وهــي قطــاع ضخــم فــي الواليــات
المتحــدة نفســها وقــد قــام فــي لبنــان خــال هيمنــة االنتــداب االســتعماري البريطانــي والفرنســي
فــي الشــرق العربــي فقــد أنشــئت مصفاتــا الزهرانــي وطرابلــس بنــاء علــى ميــزة الشــحن البحــري
فــي حــوض المتوســط ومالءمتهــا مــن حيــث الوقــت والكلفــة لنقــل إمــدادات النفــط والمشــتقات
النفطيــة وقــد اســتندت إلــى قيــام الشــركات األجنبيــة بمــد انبوبــي نفــط واحــد مــن العــراق والثانــي
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وقــد أســقط هــذا الملــف نهائيــا وحذف لصالــح التقاســم الريعي واســتتباع
لبنــان بعدمــا مهــدت لــه تدابيــر تعطيــل المصفاتيــن واعتمــاد الســوق اللبنانــي علــى االســتيراد منــذ
رفــع الدعــم الحكومــي عــن المحروقــات.
المصافــي وســكك الحديــد ضحيتــان لنظــام التقاســم الريعــي ودليــل إثبــات علــى ان مــا يعيشــه
اللبنانيــون اليــوم هــو نتيجــة لخطــة مســبقة وضعــت قبــل عقــود فــي غــرف تخطيــط محكمــة لفــرض
التبعيــة ولتهميــش أي قطــاع منتــج قــد ينطــوي علــى تغذيــة نزعــة االســتقالل والمقاومــة وتــم
تجريــع الخطــة للنــاس علــى دفعــات مغلفــة بكميــة مــن األكاذيــب والوعــود الخادعــة التــي لــم
يتحقــق منهــا شــيء.

تحالف العدوان ينسب مشاهد من عملية 'نصر من الله' لمسلحيه

ســرق سياســيون وإعالميــون تابعــون
لتحالــف العــدوان الســعودي صــورا مــن

وزعــم سياســيون وإعالميــون بــارزون
يتبعــون المجلــس االنتقالــي الجنوبــي

مشــاهد عمليــة “نصــر مــن اهلل” فــي محــور
نجــران ،التــي وثقهــا ونشــرها اإلعــام الحربــي
للجيــش واللجــان الشــعبية ،وأعــادوا نشــرها
علــى أنهــا انتصــارات للتحالــف.

المدعــوم مــن االمــارات ،أن صــور اغتنــام عربــة
بــث تلفزيونــي تابعــة للتحالــف هــي صــور
الغتنــام مســلحي التحالــف محطــة بــث تابعــة
لقنــاة المســيرة فــي الضالــع”.

واقعــة الســطو علــى الصــور قوبلــت
بموجــة ســخرية واســعة .وكتــب الناشــط
اإلعالمــي هاشــم الوادعــي ،قائــا“ :وصــل
اإلفــاس اإلعالمــي واألخالقــي والعســكري
بالمرتزقــة الجعاربــة إلــى حــد ســرقة مشــاهد
وصــور انتصاراتنــا دون خجــل ،مدعيــن أنهــا
انتصاراتهــم!!”.
وأضــاف“ :ضــد مــن ؟ ضدنــا!! أي واهلل! ..
هكــذا وبــكل بجاحــة .”!.مردفــا“ :الصــور مــن
عمليــةنصــر مــن اهلل الكبــرى التــي لــم يمــض
علــى عرضهــا حتــى أســبوع ،ســرقوها وقالــوا
أنهــا اليــوم فــيالضالــع! “.
تحالــف العــدوان ينســب مشــاهد مــن
عمليــة 'نصــر مــن اهلل' لمســلحيه
وتعكــس الواقعــة الجديــدة لســرقة إعــام
التحالــف وناشــطوه صــور مــن مشــاهد
لإلعــام الحربــي ”حالــة اإلحبــاط التــي
يمــر بهــا تحالــف العــدوان ومرتزقتــه جــراء
هزائمهــم فــي مختلــف الجبهــات” .حســب
متابعيــن.

العالم

