
شــكل التفجيــر االجرامــي المــزدوج فــي وســط 
بغــداد والــذي خلــف عشــرات الضحايــا بيــن جريــح 
وشــهيد، عــودة غيــر حميــدة لذكريــات لــم تطــوَ 
بعــد مــن ذاكــرة الشــعب العراقــي الــذي يعــد مــن 
اكثــر الشــعوب اســتهدافا بعمليــات االرهــاب القــذرة 

والتــي تســتهدف تركيعــه 
فــي  حشــرا  وحشــره 
محــور امريكــي ســعودي 
دون ادنــى فرصــة للقيــام 
الطبيعــي  العــراق  بــدور 
كضلــع مــن اضــاع محــور 

المقاومــة.
التفجيــر  وهــذا 
حيــث  مــن  المــزدوج 
ــة،  ــة الجبان ــك العملي تكتي
مــن  مــزدوج  ايضــا  هــو 

حيــث االبعــاد واالهــداف، فهــو انعــكاس لهزيمــة 
محــور االســتعمار وفشــله فــي تدجيــن العــراق فــي 
حظيــرة االســتعمار بشــكل كامــل بفضــل صمــود 
المقاومــة العراقيــة وثباتهــا ووفائهــا لمحــور المقاومة، 
وايضــا مؤشــر علــى طبيعــة التعاطــي االســتعماري 
ــه  ــد استنســاخ ادوات ــذي يعي ــادم وال والســعودي الق
ــة  ــى المقاوم ــق عل ــة القديمــة لقطــع الطري االرهابي
الائقــة  لاســتفاقة واحتــال مكانتهــا االقليميــة 

الحصــار. علــى  وانتصاراتهــا  بصمودهــا 
ــن يمكــن  ــام مشــهدين متتاليي ــا نحــن ام وهن
ــر اســتعراض خبريــن بثتهمــا وكاالت  رصدهمــا عب
االنبــاء، وفيهمــا دالالت واضحــة علــى مــا حــدث 

ــرافه: ــن استش ــا يمك ولم
نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   18 فــي  االول: 
الحدوديــة  المنافــذ  هيئــة  أعلنــت  الماضــي، 
فــي العــراق، افتتــاح منفــذ عرعــر الحــدودي مــع 
الســعودية بشــكل رســمي، أمــام التبــادل التجــاري 

البلديــن. بيــن 
»جميــع  إن  العراقيــة  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
منفــذ  بافتتــاح  مكتملــة  أصبحــت  االســتعدادات 
ومــرور  التجاريــة  لألغــراض  الحــدودي  عرعــر 

فرين”. لمســا ا

وقــال رئيــس هيئــة المنافــذ الحدوديــة فــي 
إن  تصريحــات  فــي  الوائلــي  عمــر  الســعودية، 
»افتتــاح منفــذ عرعــر مــن الخطــوات المهمــة لعمــل 
لــدول  رئيســية  بوابــة  ألنــه  الحدوديــة،  المنافــذ 

العــراق”. علــى  الفارســي  الخليــج 

ونقلــت صحيفــة »الشــرق األوســط« عــن عبــد 
ــداد،  ــدى بغ ــز الشــمري، الســفير الســعودي ل العزي
قولــه إن افتتــاح منفــذ »جديــدة عرعــر« مــن شــأنه 
بيــن  التجــاري  التبــادل  زيــادة  فــي  يســاهم  أن 
البلديــن، ويزيــد مــن االســتثمارات النوعيــة مــن 

الجانبيــن.
الثانــي: فــي اعقــاب التفجيــر االرهابــي، 
قــال مستشــار فــي »قيــادة عمليــات بغــداد« 
التســريبات  إن  الشــعبي،  للحشــد  التابعــة 
الــواردة تكشــف جنســية أحــد االنتحارييــن 

اللذيــن فجــرا جســديهما فــي بغــداد.
وقــال عبــاس الزيــدي في تصريحــات تلفزيونية 
إن أحــد االنتحارييــن فــي التفجيــر المــزدوج الــذي 
اســتهدف ســوقا مزدحمــة بمنطقــة ســاحة الطيــران 
ــا و110 جرحــى،  ــه 32 قتي ــداد وراح ضحيت وســط بغ

كان يحمــل الجنســية الســعودية.
أحــد  إن  تقــول  الــواردة  »التســريبات  وتابــع: 
وقــد  الســعودية،  الجنســية  االنتحارييــن يحمــل 
دخــل عــن طريــق منفــذ عرعــر وبصفــة ســائق 
شــاحنة، ومــا إن تواجــد فــي الداخــل حتــى تــم نقلــه 
إلــى أحــد المــاذات اآلمنــة المعروفــة فــي بغــداد”.
عرعــر  منفــذ  ان  اســتخاص  يمكننــا  هنــا 

لدخــول  منفــذ  هــو  العــراق  علــى  الخليجــي 
االرهــاب، وان االســتثمارات الخليجيــة المزعومــة 
ــدم العراقــي  ــي ال هــي اســتثمارات اســتخباراتية ف
كطريــق نحــو التركيــع وفــرض النفــوذ الخليجــي 
وترهيــب المقاوميــن وعــودة للقتــل علــى الهويــة 

الطائفيــة. الفتــن  واشــاعة 
مــع  وتزامنــه  التفجيــر  توقيــت  حيــث  ومــن 
فــإن  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الســلطة  تســليم 
هنــاك دالالت سياســية واضحــة، وربــط التفجيــر 
بامريــكا، اكثــر وجاهــة مــن فصلــه عمــا يحــدث بهــا، 
حيــث ال انفصــال بيــن المشــروع التكفيــري وبيــن 

امريــكا وخاصــة الدولــة االمريكيــة العميقــة.
فــي كتــاب »إخفــاء الدولــة« يقــول البروفيســور 
ــدون وجــود  ــى ب جيســون رويــس ليندســي: »حت
الدولــة  مصطلــح  فــإن  تآمــري،  أعمــال  جــدول 
األمــن  مؤسســة  جوانــب  لفهــم  مفيــد  العميقــة 
القومــي فــي البلــدان المتقدمــة، مــع التركيــز علــى 

المتحــدة”. الواليــات 
وكتــب ليندســي، إن »الدولــة العميقــة تســتمد 
القــوة مــن مجتمــع األمــن القومــي، والمخابــرات، 
وهــو عالــم يعتبــر أن الســرية هــي مصــدر القــوة”.

ويذكــر ألفريــد دبليــو مكــوي أن الزيــادة فــي قــوة 
مجتمــع االســتخبارات األمريكــي، منــذ هجمــات 
مــن  رابعًــا  فرعًــا  »شــيدت  ســبتمبر  أيلــول/   11
الحكومــة األمريكيــة«، وهــو »مســتقل مــن نــواح 
كثيــرة عــن الســلطة التنفيذيــة، وبشــكل متزايــد””.

مــن  البعــد  المفهــوم  هــذا  البعــض  ويرجــع 
ذلــك، فوفًقــا للعالــم السياســي جــورج فريدمــان 
فــإن »الدولــة العميقــة« موجــودة منــذ عــام 1871 
الفيدراليــة، وتســيطر  الحكومــة  وتســتمر تحــت 
باســتمرار«،  تشــكيلها  وتعيــد  السياســات  علــى 
ناهيــك عــن االعترافــات الحديثــة، مثــل اعتــراف 
ــد  ــا: »بالتأكي ــال نص ــذي ق ــول وال ــد ب ــناتور ران الس
ــة هــي أن  ــة العميق ــة، ألن الدول ــة عميق ــاك دول هن

رقابــة”. ليــس لديهــا  مجتمعــات االســتخبارات 
وســبق وان تناولنــا فــي مقــال بعنــوان »امريــكا 
ــة  ــن المرحل ــارك اســتعادة الصــورة«، لمحــة ع ومع
مباشــرة،  للســلطة  بايــدن  تســلم  تلــي  التــي 

ســيتم  كبيــرا  أمريكيــا  جهــدا  هنــاك  ان  وهــي 
الســعي  اطــار  فــي  ســيمر  طويــا  ووقتــا  بذلــه 
وراء اســتعادة الصــورة االمريكيــة المصــدرة علــى 
أنهــا قبلــة للحريــات والديمقراطيــة، ناهيــك عــن 
ــن  ــن حزبي ــدي بي ــس التقلي ــب للتناف ــر مرتق تغي
بعــد  بينهمــا،  الحكــم  تنــاوب  يتــم  رئيســيين 
الحــزب  صفــوف  شــق  فــي  ترامــب  نجــح  ان 
الجمهــوري، وربمــا تتشــكل حركــة أو حــزب جديــد 
يتســم بالفاشــية بقيــادة ترامــب وبومبيــو، وهــو مــا 
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــن السياس ــيقلب موازي س
كا  حــاول  التــي  ســوءاتها  ويكشــف  االمريكيــة 
التجــاوز  مــن  عقــود  عبــر  مداراتهــا  الحزبيــن 
والتمريــر لبعضمهــا البعــض باعتبارهمــا شــريكين 
فــي عصابــة اجراميــة كبــرى تشــكل قــوة عظمــى 

االمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  تســمى 
المبذوليــن  والوقــت  الجهــد  كا  ان  وقلنــا 
لترميــم الصنــم االمريكــي، وبقاعــدة عــدم وجــود 
أخــرى  لقــوى  سيســمح  السياســة،  فــي  فــراغ 
بالوثــوب لمســرح الحكــم العالمــي، ســواء مــن 

خصومهــا. أو  أمريــكا  حلفــاء 
يجعــل  األمريكــي  للفــراغ  الســد  هــذا  وان 
العالــم مرشــحًا للتوتــر، حيــث يتوقــع أن تبــذل 
جهــود للتعطيــل وااللهــاء عبــر نشــر حــروب صغيــرة 
احتالهــم  يخشــى  مــن  حــدود  علــى  متناثــرة 
للمكانــة االمريكيــة او القفــز الــى درجــة متقدمــة فــي 
ســلم التــوازن الدولــي، أو توريــط القــوى المرشــحة 
الســتهاكهم  مباشــرة  حــروب  فــي  للتقــدم 
تســتفيق  ريثمــا  وامكاناتهــم  قوتهــم  واســتنزاف 

أمريــكا مــن كبوتهــا وتحــاول اســتعادة توازنهــا.
فــإن  وباختصــار،  انــه  نقــول  اخــرى  مــرة 
العــدو  يشــارك  متوقعــة  دخانيــة  قنابــل  هنــاك 
االســرائيلي وأصدقــاؤه مــن المطبعيــن العــرب في 
ــى اســتعادة  ــكا عل ــة أمري تفجيرهــا بغــرض معاون
ــدوان  ــان والع ــراق ولبن ــدث بالع ــا يح ــا، وم توازنه
الصهيونــي المتكــرر علــى ســوريا، ليــس اال حلقــة 
والدولــة  اليهــا،  المشــار  التعطيــل  حلقــات  مــن 
ــة المتجــاوزة الســماء الرؤســاء،  ــة العميق االمريكي

ــر. ــذا االم ــريكة به ش

لماذا يسعى بايدن إلنهاء الحرب في اليمن؟
ــن  ــارات م ــاك إش ــت هن ــلطة، كان ــدن للس ــي إدارة باي ــن تول ــط م ــام فق ــة أي ــل بضع قب
شــخصيات ســتتولي ملــف السياســة اإلقليميــة للبيــت األبيــض، زادت مخــاوف الســعودية 

ــة.   ــة اليمني ــة، وخاصــة القضي ــات الثنائي بشــأن العاق
كتــب »جــاك ســوليفان«، وهــو خيــار محتمــل لمنصــب مستشــار األمــن القومــي 
ــي  ــوري ف ــدًة لعضــو جمه ــد شــارك تغري ــر، وق ــى تويت ــه عل ــى صفحت ــدن، عل إلدارة جــو باي
مجلــس الشــيوخ: »أتفــق مــع الســناتور تــود يونــغ فــي وصــف جماعــة الحوثــي باإلرهابيــة 
ــا  ــة بأكمله ــف الحرك ــن تصني ــن، لك ــادة الحوثيي ــب محاســبة ق ــرة. يج ــة األخي ــي اللحظ ف
ــاة للشــعب اليمنــي، ويعيــق الدبلوماســية  ــد مــن المعان ــؤدي إال إلــى مزي ــن ي ــة( ل )كإرهابي

ــاء الحــرب”. ــة إلنه الحيوي

وكان الســناتور الجمهــوري تــود يونــغ مــن واليــة »إنديانــا« قــد كتــب علــى تويتــر: 
»اليــوم، قــرار مايــك بومبيــو إعــان جماعــة الحوثييــن منظمــًة إرهابيــًة، هــو خطــوة أخــرى 

ــي”. ــل األجــل تجــاه الصــراع اليمن ــي الخاطــئ طوي ــج األمريك ــي النه ف
ــن 34 عضــوًا  هــذا فــي حيــن أنــه فــي رســالة إلــى بومبيــو يــوم الســبت المنصــرم، أعل
فــي الكونغــرس، بقيــادة رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس النــواب »جريجــوري 
ــام  ــي األي ــرعًا ف ــرارًا متس ــاه ق ــن إي ــرار، معتبري ــذا الق ــة له ــب الوخيم ــن العواق ــس«، ع ميك

األخيــرة مــن رئاســة ترامــب فــي البيــت األبيــض.
أوهام السعودية الواهية

إن الترحيــب الســعودي المتعجِّــل بإعــان أنصــار اهلل »إرهابيــة«، وإعــان اســتعدادها 
ــي  ــم تنجــح ف ــاض ل ــت أواًل أن الري ــة، أثب ــه المالي ــق بعــض المصــادر لتحمــل تكاليف وف
تحقيــق أي إنجــاز فــي الحــرب اليمنيــة، وبالتالــي فهــي تســعي إلــى إغاق بــاب التفاوض 

والدبلوماســية فــي المحادثــات الثنائيــة مــع صنعــاء والمحادثــات اليمنيــة اليمنيــة.
وثانيــًا، الســعوديون الذيــن يعتقــدون أن إعــان أنصــار اهلل إرهابيــة ســيضعف 
الحركــة، يــرون تحــرك ترامــب الفرصــة األخيــرة لتحقيــق جــزء علــى األقــل مــن 

أهدافهــم فــي غــزو اليمــن.
األمريكيــة  واإلدارة  للكونغــرس  المتزايــد  الداخلــي  االنتقــاد  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــا  ــاض مفاده ــى الري ــة إل ــث برســالة قوي ــًة، يبع ــف أنصــار اهلل إرهابي ــة لوص الحالي
بــأن األمــل الزائــف األخيــر للســعوديين فــي تحقيــق أدنــي إنجــاز لهــم فــي ســاحة 
المعركــة اليمنيــة كان أيضــًا حلمــًا، وال يمكــن االصطيــاد فــي المــاء العكــر المتمثــل 

ــًة. ــًة إرهابي ــار أنصــار اهلل حرك ــي اعتب ف
بايدن يتعرض لضغوط إلنهاء األزمة في اليمن

فــي غضــون ذلــك، ال يمكــن للمــرء أن يتفــاءل بسياســة الديمقراطييــن الســلمية تجــاه 
األزمــة اليمنيــة وأن يعطيهــا المصداقيــة، ألن تشــكيل التحالــف العربــي وغــزو اليمــن كان 
ــة  ــن اإلدارة األمريكي ــة م ــا، وحــدث بضــوء أخضــر وموافق ــد إدارة أوبام ــي عه باألســاس ف
وقتهــا مــن خــال تقديــم الدعــم السياســي والعســكري للســعودية، لكــن اآلن تجــد إدارة 

بايــدن نفســها مجبــرًة علــى التصــرف بشــكل مختلــف إلنهــاء الحــرب اليمنيــة.
أواًل، بايــدن وبفعــل ضغــوط الــرأي العــام المحلــي والمعارضــة العالميــة الســتمرار 
اإلبــادة الجماعيــة بحــق اليمنييــن، وعــد اليمنييــن األمريكييــن خــال حملتــه االنتخابيــة 
بأمريــن: أواًل، رفــع حظــر الســفر الــذي فرضــه أمــر الهجــرة الــذي أصــدره ترامــب، وثانيــًا، 

ــاء الدعــم األمريكــي للحــرب الســعودية فــي اليمــن. إنه
مــن ناحيــة أخــرى، بايــدن الــذي يفكــر فــي اســتعادة دور أمريــكا القيــادي فــي المجتمــع 
الدولــي، وبالنظــر إلــى معارضــة األمــم المتحــدة وحلفــاء واشــنطن األوروبييــن لقــرار إدارة 

ترامــب، بــات يــدرك الحاجــة إلــى التوافــق مــع المجتمــع الدولــي.
كمــا تعلــم واشــنطن أنــه يجــب عــدم إضاعــة الوقــت ألن الحلــول تــزداد صعوبــًة مــع 
مــرور الوقــت واســتمرار الصــراع اليمنــي. كذلــك، ســيحل االقتصــاد الوطنــي محــل اقتصــاد 
الحــرب فــي نهايــة المطــاف بالكامــل، مــا يخلــق المزيــد مــن الحوافــز المربحــة والجذابــة 

ألولئــك الذيــن يســتفيدون مــن اســتمرار الحــرب.
ــة  ــب حكوم ــن جان ــة م ــدم وجــود اإلرادة الكافي ــة، وع ــود االنفصالي ــإن الجه ــاً، ف وداخلي
عــدن المســتقيلة للتفــاوض مــع صنعــاء، والجهــود الســعودية لعرقلــة إجــراء المحادثــات، 

ــة السياســية. ــات تشــكيل العملي هــي تحدي
ــد تحــت  ــذي عُق ــي )NDC(، ال ــي الماضــي أيضــًا، رغــم أن مؤتمــر الحــوار الوطن وف
رعايــة األمــم المتحــدة فــي عــام 2013، كان شــامًا، ولكــن كان فيــه نقــص رئيــس واحــد، 
وهــو أنــه فشــل فــي جمــع أركان القــوة الرئيســيين فــي جميــع أنحــاء البــاد للتفــاوض 

علــى اتفاقيــة تقاســم الســلطة.
ــى طــول شــواطئ  ــد عل ــة اليمــن تمت ــى المســتوى اإلقليمــي، نظــراً ألن جغرافي وعل
بحــر العــرب والبحــر األحمــر، فإنهــا تغــري الســعودية واإلمــارات بمتابعــة مصالحهمــا 

االقتصاديــة والجيوسياســية االســتعمارية هنــاك.
كمــا يوفــر القــرن اإلفريقــي طريقــًا مواتيــًا لخــط أنابيــب نفــط ســعودي محتمــل إلــى 

بحــر العــرب، حتــى تتمكــن الســعودية مــن تجــاوز مضيــق هرمــز إذا لــزم األمــر.
وهكــذا، فــإن الوصــول إلــى الموانــئ فــي عــدن وجزيــرة ســقطرى عنــد مدخــل البحــر 
األحمــر، فضــًا عــن االهتمــام اإلماراتــي المتزايــد بالقــرن اإلفريقــي، وخاصــًة إريتريــا 
وجيبوتــي، جعــل اإلمــارات تتحيــن الفــرص منــذ ســنوات للمشــاركة فــي التطــورات فــي 
ــف  ــاون التحال ــي تع ــول إل ــة الوص ــب للغاي ــن الصع ــيكون م ــك، س ــًة لذل ــن. ونتيج اليم

ــاء الحــرب. العربــي إلنه
حتــى إن المخــاوف مــن قــدرة أنصــار اهلل فــي مســتقبل التطــورات اليمنيــة - ســواًء أكانــت 
حقيقيــًة أم وهميــًة -، والتــي تُســتخدم اآلن ذريعــًة الســتمرار الحــرب والتدخــل المباشــر فــي 
التطــورات اليمنيــة، حتــى مــع اقتــراح إيــران إجــراء محادثــات إقليميــة واتفــاق عــدم اعتــداء بين 
الســعوديين وصنعــاء، يمكــن حلهــا شــريطة تخلــي الريــاض عــن التدخــل والعــدوان وإثــارة 
ــاداة الشــعب اليمنــي.  ــة ومع ــة اليمني ــر اإلرهــاب واحتــال األراضــي النفطي الشــغب وتصدي
األمــر الــذي يمكــن اســتبعاده فــي الوقــت الحالــي، بالنظــر إلــى الطريقــة التــي تعاملــت بهــا 

العصر الســعودية مــع إعــان أنصــار اهلل منظمــًة إرهابيــًة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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يعتقــد العديــد مــن المراقبيــن المحلييــن 
هــذا  أن  اإلســرائيلية،  للتطــورات  واألجانــب 
الكيــان أضعــف هيكليًــا مــن أي وقــت مضــى، 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــه عل ــث قدرت ــن حي م
تفوقــه  عناصــر  وأن  والعســكرية،  األمنيــة 
فصائــل  وخاصــًة  األعــداء،  علــى  العســكري 
ومجموعــات المقاومــة، آخــذة فــي التراجــع.

ضعــف  نقــاط  أصبحــت  المقابــل،  وفــي 
هــذا الكيــان أكثــر وضوحًــا دون أن تتمكــن 
الســلطات السياســية والعســكرية الصهيونيــة 
مــن إيجــاد حــل جــذري لمشــاكلها األمنيــة.

الجنــرال  تحــدث  الصــدد،  هــذا  فــي 
اإلســرائيلي المتقاعــد »إســحاق بريــك« عــن 
كارثــة، نتيجــًة العتمــاد تــل أبيــب الكبيــر علــى 
ــخ أرض -  ســاح الجــو واالســتخفاف بصواري

التــي »تحاصــر إســرائيل”. أرض 
»ميــدا«  موقــع  علــى  نشــرت  مذكــرة  ووفــق 
الصهيونــي، قــال هــذا الجنــرال: »إن كفــاءة ســاح 
الجــو اإلســرائيلي فــي مواجهــة وجــود مئــات اآلالف 
مــن الصواريــخ فــي منطقتنــا فــي إيــران وغــزة ولبنــان 
آخــذة فــي التدهــور؛ باإلضافــة إلــى مــا تحــت تصــرف 
حلفــاء إيــران فــي اليمــن والعــراق وســوريا، األمــر 

ــرائيل”. ــول إس ــًة ح ــرًة خانق ل دائ ــكَّ ــذي ش ال
نهاية العصر الذهبي للتفوق الجوي

ــاح  ــي س ــان الصهيون ــر الكي ــا اعتب لطالم
العســكري  لتفوقــه  عنصــر  أهــم  الجــو 
الوصــول  أن  كمــا  الماضيــة.  الحــروب  فــي 
إلــى أحــدث جيــل مــن الطائــرات المقاتلــة 
التجســس  ومعــدات  الغربيــة  والمروحيــات 
ــب  ــب تدري ــى جان ــة، إل ــار الصناعي ــر األقم عب
علــى  الجويــة  القــوات  وطواقــم  الطياريــن 
ــركا، جعــل هــذا  ــل امي ــى مســتوى مــن قب أعل
ــة. ــي المنطق ــدة ف ــة الرائ ــوة الجوي ــان الق الكي

التــي  العشــرين  القــرن  حــروب  خــال 
الحكومــات  مــع  الصهيونــي  الكيــان  خاضهــا 
والســبعينيات  الســتينيات  فــي  العربيــة 
لعــب  الماضــي،  القــرن  مــن  والثمانينيــات 
ســاح الجــو دورًا مهمــًا فــي تغييــر موازيــن 
الكيــان. هــذا  لمصلحــة  الحــرب  ومعــادالت 

ــي  ــان الصهيون ــن الكي ــي حــرب 1967 بي ف
والجيــش المشــترك للــدول العربيــة مصــر 

وســوريا واألردن والعــراق، علــى الرغــم مــن 
قلــة عــدد الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية)970 
لكــن  اإلســرائيلي(،  للكيــان  و300  للعــرب 
الجويــة  القــوات  تدميــر  إلــى  باإلضافــة 
الحــرب،  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  المصريــة 
تمكنــت هــذه المقاتــات اإلســرائيلية نفســها 
ــدول  ــات ال ــة لدباب ــرق المدرع ــر الف ــن تدمي م

العربيــة والتــي كانــت نقطــة قوتهــا.
شــن  يونيــو،   5 فــي 
ــرائيلي  ــو اإلس ــاح الج س
ضــد  شــامًا  هجومــًا 
الجويــة  القــوات  قواعــد 
ســيناء،  فــي  المصريــة 
 200 نحــو  أقلعــت  حيــث 
طائــرة مقاتلــة. وقــد حلقت 
اإلســرائيلية  المقاتــات 
األبيــض  البحــر  فــوق 
المتوســط   والبحــر األحمــر 
الدفــاع  شــبكة  إلربــاك 

الجــوي المصريــة. كذلــك، اســتلمت مصــر عــددًا 
كبيــرًا مــن الــرادارات وصواريــخ »ســام 2« الناريــة 

الســوفيتي. االتحــاد  مــن 
بنــاًء علــى تجــارب الطياريــن االميركييــن 
فــي فيتنــام، تعلــم الطيــارون اإلســرائيليون 
أن الطيــران علــى ارتفاعــات منخفضــة تحــت 
أن يســاعدهم  يمكــن  العــدو،  رادارات  رؤيــة 
بشــكل كبيــر. وبالفعــل أجــدی هــذا العمــل 
نفعــًا. حيــث رصــدت رادارات إطــاق الصواريــخ 
بشــكل  اإلســرائيلية  المقاتــات  المصريــة 

ــاق. ــى اإلط ــا عل ــم ترصده ــر، أو ل متأخ
هــذا العنصــر المهيمــن فــي الماضــي، فقــد 
اآلن فعاليتــه فــي تحديــد معــادالت الحــرب 
بعــد تغييــر اســتراتيجية وطبيعــة الحــروب 
ــرًا  ــًا خطي ل تحدي ــذي شــكَّ ــر ال ــدة، األم الجدي
لقــادة الكيــان الصهيونــي مــن حيــث كيفيــة 
التعامــل مــع الطبيعــة المتغيــرة للتهديــدات.

الجيــش  حــرب  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
اإلســرائيلي التــي اســتمرت 33 يومــًا مــع حــزب 
ــوق الجــوي  ــي عــام 2006، فشــل التف ــي ف اهلل اللبنان
اإلســرائيلي المطلــق فــي فعــل أي شــيء، وانتهــت 

الحــرب بقبــول تــل أبيــب بالهزيمــة والتراجــع.

كذلــك، فــي حيــن هاجــم ســاح الجــو 
وتكــرارًا  مــرارًا  الصهيونــي  للكيــان  التابــع 
األخيــرة  الســنوات  فــي  الســورية  األراضــي 
لمنــع إيــران مــن االقتــراب مــن حــدوده أو لمنــع 
حــزب اهلل مــن الوصــول إلــى جيــل جديــد مــن 
لكــن  قياداتــه،  مزاعــم  بحســب  الصواريــخ، 
هــذه الهجمــات ليــس لهــا تأثيــر علــى تغييــر 
المعــادالت، وطلــب التغطيــة مــن قبــل القيــادة 

ــك. ــى ذل ــل عل ــو دلي ــة ه المركزي
أنــه  فــي هــذا الصــدد يضيــف »بريــك« 
المحتملــة  المســتقبلية  المواجهــة  »فــي 
الجبهــة  علــى  الصواريــخ  آالف  ســتُطلق 
االســرائيلية، وهــو مــا ســيكون كارثيــًا، وخاصــًة 

القــوات الجويــة”. مــع تضــاؤل   تفــوق 
اإلســرائيلية  تــات  ا المق تواجــه  كمــا 
صعوبــًة أكبــر فــي التعامــل مــع الصواريــخ التــي 
يطلــق بعضهــا مــن منصــات متحركــة، ألن 
هــذه المنصــات المتحركــة تغيــر موقعهــا قبــل 

المقاتــات. تحليــق 
حبل المقاومة الصاروخي على 

رقاب الصهاينة
ر خبــراء عســكريون إســرائيليون  لقــد حــذَّ
مــرارًا وتكــرارًا مــن الضعــف االســتراتيجي 
فــي  اإلســرائيلية  الحــرب  الســتراتيجيات 
الضابــط  مثــل  الجديــدة،  الحــروب  مواجهــة 
الصهيونــي والمســؤول عــن معالجة الشــكاوى 
اإلســرائيلي  الجيــش  فــي  العســكرية 
ــون  ــي 31 كان ــال ف ــذي ق ــك« ال »تســحاف بري
الكيــان  اســتعداد  عــدم  عــن  الثاني)ينايــر( 
ــة،  ــي أي حــرب مســتقبلية محتمل للدخــول ف

ــًا يحيــط بـ«إســرائيل« مــن  إن حبــًا صاروخي
جميــع الجهــات.

ــره،  وأضــاف الضابــط الصهيونــي فــي تقري
ــان  ــزة ولبن ــن غ ــه م ــخ تُوجَّ إن هــذه الصواري
أهــداف  إلــى  وســوريا  والعــراق  واليمــن 
محطــات  مثــل  اســتراتيجية،  إســرائيلية 
والقــوات  الميــاه  تحليــة  ومنشــآت  الطاقــة 
ــئ  ــش والموان ــة للجي ــد البري ــة والقواع الجوي

وإلــخ. االقتصاديــة  التحتيــة  والبنيــة 
الصهيونــي  الضابــط  هــذا  تقريــر  فــي  وجــاء 
أيضــًا، أن عــدد صواريــخ »حتيــس« القــادرة علــى 
اعتــراض صواريــخ العــدو ضئيــل للغايــة ويكفــي 
أليــام قليلــة فقــط، وهــذه الصواريــخ مناســبة بشــكل 
تســتهدف  التــي  الصواريــخ  العتــراض  خــاص 
أهداًفــا اســتراتيجيًة، وليــس اعتــراض الضربــات 
ــة  ــغ تكلف ــا تبل ــع أخــرى. كم ــى مواق ــة عل الصاروخي
مــا  وهــو  دوالر،  ماييــن   3 حوالــي  صــاروخ  كل 
إلی  بالنظــر  تحملــه  »إســرائيل«  تســتطيع  ال 

االقتصاديــة. إمكاناتهــا 
الضعــف االســتراتيجي فــي كيفيــة التعامل 
مــع القــدرة الصاروخيــة اإليرانيــة، هــو موضــوع 
اإلعــام  وســائل  وتحليــل  رصــد  فــي  ظهــر 
الصهيونيــة للتدريبــات الصاروخيــة والطائــرات 

ــوري. ــرة للحــرس الث المســيرة األخي
صحيفــة  كتبــت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
»جيروزاليــم بوســت«، فــي شــرحها لجــزء مــن 
منــاورات »الرســول األعظــم 15« الصاروخيــة: 
مســيرة  طائــرات  إيــران  اســتخدمت  لقــد 
ــاع صاروخــي، ثــم أطلقــت  لمهاجمــة نظــام دف
ــل  ــخ البالســتية مث ــرًا مــن الصواري عــددًا كبي
الفقــار وزلــزال ودزفــول. وجــاء اســتخدام  ذو 
الطائــرات المســيرة لتحييــد الدفاعــات الجويــة 

عنــد اقتــراب الصواريــخ”.
فــي مثــل هــذه الظــروف، فــإن قــدرة 
البــنی  ضــرب  علــى  المقاومــة  صواريــخ 
للكيــان  الحيويــة  االقتصاديــة  التحتيــة 
ــة وتــرك  ــام قليل الصهيونــي فــي غضــون أي
خــراب اقتصــادي هائــل للقــادة الصهاينــة 
فــي حــال وقــوع أي حــرب، هــو مصــدر قلــق 
الحــروب  بشــأن  للصهاينــة  آخــر  خطيــر 

لمســتقبلية. الوقتا

تفجيرات بغداد.. والدولة االمريكية العميقة!
إيهاب شوقي

نهاية أسطورة سالح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
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