
ــالل  خ ــاص  بالرص ــطينيني  فلس ــبان  ش ــة  ثالث ــب  أصي
ــي اقتحمت فجر  ــالل اإلرسائييل الت ــوات االحت ــم لق تصديه

أمس قرية دير أبو مشعل يف رام الله بالضفة الغربية.
ــطينية أن قوات االحتالل أطلقت  وذكرت وكالة وفا الفلس
ــلودا  ــعل وس ــايل يف قريتي دير أبو مش ــاه األه ــاص تج الرص
ــبان  ــة ما أدى إىل إصابة ثالثة ش ــة الغربي ــه بالضف يف رام الل

بجروح.
يف  ــطينيني  فلس  8 ــالل  االحت ــوات  ق ــت  اعتقل ــك  ذل إىل 
ــدس املحتلة و12 آخرين من قرى وبلدات الخليل وجنني  الق

وطولكرم ورام الله بالضفة الغربية.
ــار القدس  ــالل مكاتب موقع أخب ــوات االحت ــت ق واقتحم
ومركز اإلعالم املستقل يف بلدة العيزرية جنوب رشق القدس 
ــوب ورشائح التصوير  ــتولت عىل أجهزة الحاس املحتلة واس
وأتلفت محتويات املكاتب واحتجزت األهايل من سكان البناء 

لساعات لحني االنتهاء من عمليات التفتيش.

ــطينيا أصيبوا أمس األول بالرصاص  ــابا فلس وكان 15 ش
ــف باملطاط وعرشات آخرون باالختناق  الحي واملعدني املغل
ــيل للدموع  ــاز املس ــن الغ ــات كبرية م ــاق كمي ــراء استنش ج
ــمال غرب رام  أطلقته عليهم قوات االحتالل يف قرية كوبر ش

الله بالضفة الغربية.
ــالل أمس ثالثة منازل  ــن جهة ثانية هدمت قوات االحت م
ــالل عملية يف  ــهدوا خ ــن استش ــهداء الذي ــود لذوي الش تع
ــلطات االحتالل  ــة س ــة وذلك يف إطار ممارس ــدس املحتل الق
ــطينيني يف الوقت  ــق الفلس ــاب الجماعي بح ــة العق لسياس
الذي تتغاىض فيه عن جرائم املستوطنني ضد الفلسطينيني.
ــياج  ــالل إقامة س ــوات االحت ــرى تواصل ق ــن جهة أخ م
ــتة  ــزة بارتفاع نحو س ــع قطاع غ ــول الخط م ــل عىل ط فاص
ــمنتي عىل  ــة جدار اس ــق مع إقام ــوق األرض ويرتاف ــار ف أمت
ــق عرشات األمتار تحت األرض تدعيما للجدار العنرصي  عم

القائم.

ــم، املتحدث باسم حركة  عىل صعيد آخر أعلن حازم قاس
ــس، أن املقاومة يف قطاع  ــطينية، أمس الخمي ــاس الفلس حم
ــا من  ــي تمكنه ــوة الت ــالك كل أدوات الق ــتواصل امت ــزة س غ

حماية الفلسطينيني من االعتداءات اإلرسائيلية.
ــيل عن  ــش اإلرسائي ــف الجي ــىل كش ــم، ردا ع ــال قاس وق
ــاع غزة إىل  ــاق من قط ــع حفر أنف ــاء جدار ملن ــه إلنش خطط
إرسائيل: "إن تهديدات االحتالل ال تخيف املقاومة، ورغم أن 
ــد إال أنها ال تخىش من املواجهة،  ــعى للتصعي املقاومة ال تس
ــتقاوم االحتالل بكل بسالة فيما لو اعتدى عىل شعبنا".  وس
ــن ما دام  ــر له األم ــن توف ــالل ل ــراءات االحت ــع: "كل إج وتاب

يواصل احتالله ألرضنا وحصاره لشعبنا".
ــدد عىل أن املقاومة ستواصل امتالك كل أدوات القوة  وش
التي تمكنها من حماية الشعب الفلسطيني من االعتداءات 
األرض  ــر  تحري ــوار  "مش ــال  إكم ــل  أج ــن  وم ــة،  اإلرسائيلي

واإلنسان من نريان االحتالل".

06 الثــــورةسربغ ودولغ

العدو الصهيوني يواصل القتل واالعتقاالت والتدمير في األراضي الفلسطينية

 BDS)) اس  دي  ــي  ب ــة  حرك  -
 Boycott،” ــارة  عب ــن  م ــوذ  مأخ ــم  اس
ــي  وتعن   “Divestment، Sanctions
ــحب  ــات مقاطعة، س ــالث كلم ــذه الث ه
ــتثمارات ومقاطعة ارسائيل، بدأت  االس
ــن خالل 171  ــاطاتها عام 2005م م نش

منظمة فلسطينية غري ربحية.
ــالل  خ ــن  م ــة  الحرك ــذه  ه ــعى  تس
استحداث مؤسسات فعالة غري ربحية 
يف كل من اسرتالیا، كندا، آمریکا، فرنسا، 
ــة  الجنوبي ــا  وآفریق األردن  ــا،  بريطاني
ــان اإلرسائييل  ــة وحظر الكي إىل مقاطع
ــة، ثقافية  ــدة اقتصادي ــىل ثالثة أصع ع

واكاديمية.
ــذه  له ــرى  األخ ــداف  األه ــن  وم
ــدرة  وق ــوة  ق ــىل  ع ــاء  القض ــة  الحرك
ــالل  االحت ــاء  إنه ــي،  الصهيون ــان  الكي
ــتيطان يف األرايض املحتلة وكذلك  واالس

االعرتاف بحقوق الشعب الفلسطيني.
ــروا كثريا  ــة «BDS» تأث ــدو حرك مؤي
ــة كحركة الحقوق  ــات التحرري بالفعالي
ــة  ــة املناهض ــكا والحرك ــة يف أمري املدني
ــدار  ــا. وُت ــوب افريقي ــة يف جن للعنرصي
ــركات املقاطعة هذه يف اغلب األحيان  ح
ــع العفوية  ــق NGO واملجامي ــن طري ع

الشعبية.
ــذه  ــري له ــع الكب ــي والتوس ان التنام
ــدا  ــم وتحدي ــاق العال ــىل نط ــة ع الحرك
ــق  ــكل قل ــت تش ــة بات ــدول الغربي يف ال
ــيس لـ“ارسائيل“ وكذلك  ــراب رئي واضط
ــان. أضاف  ــاوف هذا الكي ــن مخ زادت م
ــذه  له ــي  واإلعالن ــي  الرتويج ــاء  الغط
ــة  ــاوف مضاعف ــة مخ ــة املتنامي الحرك
ــذه  ه وان  ــة  خاص ــيل  اإلرسائي ــان  للكي
ــائل إعالم  ــن قبل وس ــم م ــة ُتدع الحرك
ــاحة  الس يف  ــرة  ومؤث ــة  مختلف ــة  غربي
ــة  العملي ــذه  ه ــاهمت  س ــة.  اإلعالمي
ــهرة  ــة يف زيادة ُش ــة اإلعالني التصاعدي
ــعى  ــعبيتها وأهدافها وتس ــة وش الحرك
ــتقطاب  ــذا الطريق إىل اس ــالل ه من خ
ــتوى التأثري  ــخاص ُكرُث وتوسيع مس أش

يف هذا املجال.
ــة  ــاة يف جامع ــتاذ املحام ــرى أس وي
ــة  الحرك ان  ــوتز“  ديرش ”آالن  ــارد  هارف
ــتمثل  ــل“ س ــة ”ارسائي ــة ملقاطع العاملي
ــىل الكيان  ــرتاتيجي خطري ع تهديد اس
ــال ”آالن“  ــتقبل. وق الصهيوني يف املس
ــارة اىل  ــر األمن ”هرتزليا“ يف اش يف مؤتم
ــة العاملية  ــكله الحرك ــر الذي تش الخط
ــة يف طريقها  ــذه املقاطع ــة: ه للمقاطع
ــتقبل يف امريكا إىل  الستبدال قادة املس
ــيل. وأضاف إن  ــان اإلرسائي ــداء للكي أع
ــبب بفقدان الدعم األمريكي  كل ما يتس
ــدا امنيا. وتوقع يف  إلرسائيل ُيعترب تهدي
كلمته وصول حركة املقاطعة اىل مرحلة 
ــث إذا أراد االرسائيليون  ــوة بحي من الق
ــالم  ــع معاهدة س ــطينيون توقي والفلس

ــري  ــك جماه ــمح بذل ــن يس ــا، فل بينهم
الحركة. ويعتقد أن هذه الحركة وضعت 

مرشوعية إرسائيل يف موضع التساؤل.
وفيما يخص املقاطعة والحظر الذي 

تفرضها الحركة هي عىل النحو التايل:
-1 حظر اقتصادي من قبل البي 

دي اس: 
ــر  ــالل الحظ ــن خ ــة م ــدف الحرك ته
ــي  ــان الصهيون ــىل الكي ــادي ع االقتص
ــرشكات الداعمة  ــرض حظر عىل ال اىل ف
ــرض  لغ ــم  الغاش ــي  الصهيون ــان  للكي
ــات  ــن صفق ــة م ــة منظم ــم حمل تنظي
ــذه  ه ــّرسع  ُت ــة.  االقتصادي ــة  املقاطع
ــارك كمقاول  الرشكات الدولية التي تش
ــة غري  ــتوطنات االرسائيلي ــاء املس يف بن
ــان االرسائييل  ــة، من عبور الكي القانوني
ــة وانتهاكات حقوق  من القوانني الدولي
ــا املعونة  ــا نوعا م ــدم له ــان، وتق اإلنس
ــذه الحملة  ــل. ه ــذا العم ــالل ه ــن خ م
ــا  واعالناته ــة  الحثيث ــاعيها  وبمس
ــربت بعض  ــت ثمارها واج ــة قطف املكثف
الرشكات اىل قطع صفقاتهم ومعامالتهم 

االقتصادية مع ”ارسائيل“.
ــادات التي طالت  ــد موجة االنتق وبع
 (Veolia)ـــ ك ــربى  ك ــة  أوروبي رشكات 
و(Orange ) و(CRH) بتهمة التعاون 
ــوق  لحق ــل“  ”ارسائي ــاكات  انته ــع  م
ــرشكات عىل  ــذه ال ــت ه ــان، أرغم االنس
ــا االقتصادية مع  ــع عالقاته ــف وقط وق
ــي بي دي  ــان. مقاطعات حرك ــذا الكي ه
ــع عىل  ــري واس ــدى وتأث ــا ص اس كان له

الرشكات االرسائيلية.
 Carmel) ــکو  اغرکس ــل  کارم ــة  رشك
Agrexco) اكرب وأضخم رشكة ارسائيلية 
ــي، اضطرت بعد فرض  للتصدير الزراع
حصار اقتصادي عىل هذه الرشكة، عىل 
إجبار الفالحني االرسائيليني اىل تصدير 
منتوجاتهم الزراعية عن طريق رشكات 

أخرى.
-2 حصار علمي وأكاديمي: 

ــن حصارها  ــي دي اس وضم ــة ب رشك
ــعت  الثقايف ضد الكيان الصهيوني، وّس
ــطتها لتشمل بذلك مقاطعة  بعض انش
ــا وبعد  ــة. حالي ــات االرسائيلي املؤسس
ــل حركة بي  ــن قب ــة م ــاعي املبذول املس
دي اس، تضامنت الكثري من املؤسسات 
ــات  والنقاب ــة  االكاديمي ــات  واملنظم
ــب آالف  ــة اىل جان ــادات الطالبي واالتح
ــاء  انح ــع  جمي ــن  م ــة  العلمي ــز  املراك
ــة االكاديمية  ــة املقاطع ــم مع حمل العال

والجامعية للكيان الغاصب.
ــات االرسائيلية من  ــة الجامع مقاطع
قبل النقابات الجامعية يف انحاء العالم 
ــن الكثري  ــب كبري ودعم م ــت برتحي قوبل
ــة  جمعي ــكا،  امري ــات  دراس ــة  كجمعي
ــات املرأة ورابطة األدب االفريقي.  دراس
وواكبهم يف ذلك أيضا اتحاد املعلمني يف 
ــية يف  ــدا، اتحاد الناطقني بالفرنس ايرلن
بلجيكا (FEF)، االتحاد الوطني لطالب 
ــس التمثييل  ــرتا، املجل (NUS) يف انجل
 (QUSRB) ــر  قط ــة  لجامع ــي  الطالب
ــات العليا يف  ونقابة عمال طالب الدراس

جامعة نيويورك.
ــن قبل  ــة م ــم وحماي ــود دع ــع وج م
ــن املقاطعة  ــات امريكا م ــة دراس جمعي
االكاديمية الرسائيل، إّال ان الدعم العام 
ــكا جوبهت  ــة يف امري ــات املقاطع لعملي
ــة ُتصعب هذا األمر،  بمخالفات حكومي
ــكل الذي حدث مؤخرا حيث بعد  بالش
ــاع  باإلجم ــة  الجمعي ــذه  ه ــت  صوت ان 
ــطني،  لفلس ــم  دعمه ــىل  ع ــاحق  الس
ــدات كثرية  ــة اىل تهدي ــت الجمعي تعرض
ــراءات  االج اىل  ــا  امتثاله ــالل  خ ــن  م
ــذ عليها، وهذا  ــي قد ُتتخ ــة الت القانوني
ــناد امريكا  وحده يبني مدى حماية واس
ــانية  ــفية وغري اإلنس لإلجراءات التعس

إلرسائيل.
-3 حصار ثقايف:

ــت حركة بي دي  ــذا اإلطار طلب ويف ه
ــال  ــطني يف املج ــع الناش ــن جمي اس م
الدولية  ــادات والنقابات  الثقايف كاالتح
ــود  العق ــات،  الفعالي ــع  جمي ــة  مقاطع
واملشاريع الفنية والثقافية التي تتعلق 
ــارش أم غري  ــكل مب ــواء بش بإرسائيل س
مبارش. كما طلبت أيضاً من املهرجانات 
ــع  ــع جمي ــة إىل قط ــاالت الدولي والكرنف
ــل  ــة بإرسائي ــة املتعلق ــدادات املالي االم
ــا. والتحق  ــني له ــخاص التابع أو باألش
ــال  املج يف  ــطني  والناش ــني  الفنان آالف 
ــن جميع انحاء العالم  الفني والثقايف م
بالقسم الثقايف من مقاطعة ”ارسائيل“. 
ــني والفعاليني  ــن الفنان ــع اآلالف م ووق
ــام ملقاطعة  ــان الع ــىل البي ــني ع الثقافي

”ارسائيل“ ثقافيا.
ــف  ــن أل ــرث م ــع اك ــام 2015م وّق يف ع
ــخصية ثقافية يف بريطانيا عىل بيان  ش
ــة إلرسائيل.  ــزام باملقاطعة الثقافي االلت
وبدأت املبادرات املتعلقة بحركة بي دي 
ــدا)، ايرلندا، افريقيا  اس يف مونرتال (كن
ــكا  أمري ــان،  لبن ــويرسا،  س ــة،  الجنوبي
والعديد من الدول األخرى. ومن الوجوه 
املعروفة واملشهورة عىل الصعيد الثقايف 
ــع املقاطعة الثقافية  ــن تضامنوا م والذي
إلرسائيل هم: ستيفان هسل املشارك يف 
ــان، جاك  اإلعالن العاملي لحقوق االنس
د، روجر واترز، طالب کويل، جون برغر، 
ــك، جودیت  ــوت روی، ایین بان ــد ه آران
باتلر، جونات دیاز، ناومیکلین، کن الج، 
ــس، میرا نایر،  ــس واکر، آنجيال ديفي آلی

مایك يل واسماء أخرى.
ــن  م ان  ــول  الق ــن  يمك ــام  الخت ويف 
ــع عىل مستوى  ــباب التمدد والتوس اس
ــلمية  ــذه الحركة هو كونها س ــم له العال
ــو الناس  ــي دي اس ال تدع ــة ب ألن حرك
ــكريا  ــالح والتصدي عس ــل الس اىل حم
ــاهمة  باملس ــم  تطالبه ــا  انم ــل  إلرسائي
ــودة. ومن  ماليا لتحقيق أهدافهم املنش
خالل هذه الرؤية يمكن القول ان حركة 
ــا من خالل  ــق اهدافه ــي دي اس تحق ب
ــة. يف النتيجة عندما نرى  القوة الناعم
ــة  ــة املقاطع ــر اىل حرك ــل“ تنظ ”ارسائي
عىل انها تشكل تهديداً عسكرياً عليها، 
فإنه سيكون تربيراً غري منطقي من قبل 

الجميع.
ــة  ــتوعب حرك ــر تس ــب آخ ــن جان م
ــطينيني  املقاطعة معانات جميع الفلس
ــوق جميع  ــاوي حق ــرى بوجوب تس وت
ــات  االحصائي ــني  وتب ــطينيني.  الفلس
ــن  م  86% ان  ــتفتاءات  واالس
ــطينيني يرحبون ويدعمون هذه  الفلس

الحركة.
ــة  الحرك ــار  انتش ــعة  وس ــك  كذل
ــاملة  ــل ش ــة عم ــىل خط ــا ع واحتوائه
ــرى  االخ ــص  الخصائ ــن  م ــة  وواضح
ــا تضع بني يدي كل  ــذه الحركة وايض له
ــن املهتمني  ــذا العالم م ــن يف ه ــن يقط م
ــن  والحائري ــطينية  الفلس ــة  بالقضي
ــرتاتيجية  اس ــة،  القضي ــذه  له ــري  بمس
ــوح  بوض ــري  الس ــن  م ــم  تمّكنه ــة  دقيق

وتحقيق الهدف املبتغى.
ــا إىل أن الداعمني  ــارة هن ــب اإلش يج
ــع االرسائيلية يزدادون  ملقاطعة البضائ
ــع  يوما بعد يوم وهذا ما يدل عىل التوس
ــرت  أظه إذ  ــة  الحرك ــذه  له ــد  املتزاي
االستطالعات يف أمريكا وانجلرتا أن 40 
% من الربيطانيني و33 % من األمريكيني 
يرون مقاطعة الكيان الصهيوني وفرض 

عقوبات عليها أمراً مقعوًال جدا.
موقع الوقت
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العوامية.. خريف سعودي 
مشتعل

محمود عبدالحكيم *
ــعودية التي تضم أغلب ثروة  يتعرض أهايل املنطقة الرشقية يف الس
ــع مناحي  ــلبي والتهميش يف جمي ــز الس ــط، للتميي ــن النف ــة م اململك
ــية والتنمية العامة وتنمية البنية  الحياة؛ بداية من الخدمات األساس
ــن تمُلك األرض  ــم من وظائف بعينها وم ــة، وصوًال إىل حرمانه التحتي
ــا التجاهل  ــدات كان مصريه ــم، وكل املناش ــتصالحها يف مناطقه واس
ــة بمحافظة  ــة يف بلدة العوامي ــاة الحالي ــة، وصوًال إىل املأس أو املماطل

القطيف.
ــلطات اململكة أن العملية تهدف إىل ”تطوير“ حي  ظاهريا، تزعم س
ــاؤه إىل حوايل 400 عام، األمر  ــورة العريق بالعوامية الذي يعود بن املس
الذي يجعله أثرا تاريخيا بالنظر إىل عمر الكيان السعودي، ما يستلزم 
طرد جميع سكانه إلخضاعه لعملية إعادة بناء، مع تعويضات زهيدة 
ــن إىل حد كبري يف  ــعودية املرتكزي ــرضرة من فقراء الس آلالف األرس املت
القطيف أصال، حيث تدني الخدمات والتهميش واإلقصاء املجتمعي 

واالضطهاد املذهبي.
ــىل جانب ”ثقايف“  ــاء، ال يتوقف االضطهاد ع عن القطيف واألحس
ــلبي من الواقع  ــق التهميش والتمييز الس ــوي مذهبي، إنما ينطل معن
ــعودي للسلطة  ــمله من احتكار مطلق من النظام الس ــاً وما يش أساس
ــرصاً، حيث  ــة الرشقية ح ــوص املنطق ــذا بخص ــز له ــع ترّك ــرثوة، م وال
ــص الحدود اإلدارية  ــكان يف املنطقة بتقلي ــق عىل البناء واإلس التضيي
ــا إال بإذن من رشكة  ــاء أو إعادة البناء فيه ــة القطيف ومنع البن ملنطق
آرامكو، ورصف مخلفات املصانع الكيماوية والرصف الصحي يف البحر، 
ــعودية بـ“األرايض  ــمى يف البيئة الس ــا ُيس ــتصالح م ــع زراعة واس ومن
ــكان  ــكانية مما يدفع الس ــاء“ املتاخمة للمناطق الزراعية والس البيض
ــف أراضيهم الزراعية، إذا ما اضطروا إىل البناء، باإلضافة إىل  إىل تجري
ــاج بطبيعته إىل عناية  ــع الزراعي كلّياً والذي يحت ــد إهمال الوض تعُم
ــاملة لضمان إنتاجية وجودة املحاصيل بل واستمرار الزراعة أصًال  ش

يف مواجهة ما يصيب املزروعات من أمراض أو آفات.
ــِدم عام  ــذي اُع ــر نمر، ال ــيخ نم ــعودي الش ــارض الس ــم يكن املع ل
ــول عىل  ــاج بالق ــراً لالحتج ــة مبتِك ــام يف اململك ــاده النظ 2016م النتق
ــع العربي“،  ــوازاة ”الربي ــام 2011م، بم ــهد ع االضطهاد املذهبي، فش
تظاهرات يف املنطقة الرشقية طالبت بإنهاء التمييز املذهبي والطائفي 
ــم هناك نظراً  ــاخ بالغ الخطورة عىل الحك ــي وجاءت يف من واالجتماع
ــهد عام 1979م تظاهرات كادت  ــع إقليمي كامل، وقبلها بعقود ش لوض
ــة عن تفاهم هش  ــة وأثمرت بعد فرتة طويل ــول النتفاضة كامل أن تتح
ــوى املعارضة يف املنطقة الرشقية  ــه امللك فهد بن عبد العزيز مع ق أقام

عام 1994م بعد حوار استغرق عامني.
ــاص قوات  ــهيد برص ــقط أول ش ــرب عام 2011م، س ــر نوفم ويف أواخ
ــهيدان يف اليوم التايل  ــاب نارص املحييش، وتبعه ش أمن اململكة هو الش
ــلحة  ــع بجحافل أمنية مس ــة طبيعية للدف ــة، كنتيج ــاص قناص برص
بالذخرية الحية إىل الشوارع يف مواجهة مطالب لم تتجاوز اإلفراج عن 
ــال اتهام وال محاكمة، باإلضافة  ــجن ب 9 معتقلني قضوا 16 عاماً يف الس
ــررة والثابتة يف  ــة املتك ــاءة املذهبي ــز الطائفي واإلس ــض التميي إىل رف
ــهداء انفجر  ــقوط الش أجهزة الدولة واإلعالم واملناهج التعليمية، بس
ــع االحتجاج  ــك عبدالله ليتس ــف وُحرقت صور املل ــع يف القطي الوض

وينحو إىل موقف أكرب مضاد للسلطة.
تحّولت مطالب أهل املنطقة الرشقية إىل تطلعات سياسية مع تتابع 
ــهداء والجرحى واملعتقلني، فطالبوا باملشاركة السياسية  ــقوط الش س
ــاملة  ــؤون املنطقة وإقرار الخطط التنموية الش ــة لش يف اإلدارة املحلي
ــاً وطوال 7 عقود  ــتثنيت دائم ــيعية التي اس للمناطق ذات األقلية الش
ــك املتظاهرون بإطالق  ــر واإلعمار، وتمّس ــن خطط التنمية والتطوي م
ــيعة، وكعادتهم، قابل آل  ــيني سنة وش ــجناء السياس رساح جميع الس
ــعبي بدموية أكرث فدفعوا باملدرعات إىل الشوارع  ــعود التصعيد الش س
ــى واملعتقلني مع  ــهداء والجرح ــكنية لرتتفع أعداد الش ــاء الس واألحي
اتهام السلطة ملسلحني مندسني وسط املتظاهرين بإطالق الرصاص، 
ــع فيديو وصور  ــم لألحداث بمقاط ــه املتظاهرون بتوثيقه ــو ما كّذب وه
فوتوغرافية، ما دفع القوات األمنية إىل استهداف املصورين واغتيالهم 
ــن فوتوغرافيني هم  ــة مصوري ــم اغتيال أربع ــع التوثيق، فت ــدف من به
ــرج، ولجأ  ــني الف ــعيد وحس ــاخوري وزهري الس عيل الفلفل وأكرب الش
ــر 2013م، إىل  ــد، قبل عزله يف يناي ــة الرشقية محمد بن فه ــري املنطق أم
ــتخدامهم يف  ــاء والقطيف واس ــتمالة مقّربني من النظام يف األحس اس
ــل األهايل وهو ما ُمني  ــة“ مزّيفة تصّور أنها تمث ــاع ”قوى محلي اصطن

بفشل واضح، إذ كان هؤالء ممثلني لسلطات اململكة.
ــه  ــعود، بطائفيت ــام آل س ــّوت نظ ــم يف ــى اآلن، ل ــا وحت ــذ وقته من
ــة بالِعمالة  ــل املنطقة الرشقي ــد االتهامات أله ــه، فرصة تردي ومذهبيت
للخارج والخيانة الوطنية، اتهامات ينفيها الواقع، كما ينفيها الصمت 
ــد، وينفيها أيضاً  ــوم منطقياً يف آن واح ــي املريب واملفه ــدويل واألمم ال
ــع قطر، حيث تم اتهام  ــعودية الخليجية م أنها تكررت بعد األزمة الس
املحتجني يف القطيف بدعم قطر وهي دولة سّنية بالكامل، بل كانت إىل 
ــعودية، ويمارس إعالمها شحناً طائفياً  وقت قريب يف تحالف مع الس
ــحن الذي تقوم به وسائل إعالم اململكة، والذي لم  مذهبياً مماثًال للش
تكتِف اململكة بممارسته ضد شعوب مجاورة بل وّجهته ضد مواطنيها 
ــًال من ِقبل أقلية، وإن كانت  ــهم، متجاهلة حقيقة أنها ُتحَكم أص أنفس
ــري مذهبية، وهي أقلية نجدية وهابية، فضًال عن اضطهادها لجميع  غ
ــاط بالخارج يف  ــة واالرتب ــاً بالخيان ــّنة واتهامهم أيض ــا الس معارضيه

مواجهة مطالب بسيطة ومرشوعة.
عن موقع البديل املرصي

ــابقون  ــون س ــتخباراتيون أمريكي ــؤولون اس ــد مس أك
ــة، وتنظيمي  ــة بني حزب الله من جه ــال للمقارن أن ال مج

"داعش" و"القاعدة" اإلرهابَينْي من جهٍة ثانية.
ــرًا عن الرئيس  ــح صادر مؤخ ــم عىل ترصي ويف تعقيبه
ــزب الله والتنظيمني  ــي دونالد ترامب وضع فيه ح األمريك
ــؤولون أن تاريخ  ــدة، أوضح املس ــني يف خانة واح التكفريَيّ
ــتهداف الوجود  حزب الله يف رضب أمريكا يقترص عىل اس
ــا لتنظيَمي  ــك خالًف ــان، وذل ــي يف لبن ــكري األمريك العس
ــتهداف الغرب  ــن يريدان اس ــدة" اللَذْي ــش" و"القاع "داع
ــب املسؤولني يف  عىل الدوام، وتحت أية ذريعة كانت، بحس

االستخبارات األمريكية.
ــة  ــابق يف وكال الس ــؤول  ــب املس ــدد كت الص ــذا  ويف ه
ــتخبارات املركزية األمريكية (يس آي إي) بول بيالر  االس
ــت" بعنوان  ــونال إنترييس ــرشت عىل موقع "نايش مقالة ن
طة ملكافحة اإلرهاب"، رأى فيها  "حزب الله واملدرسة املبسَّ

أن ثمة مقاربة أمريكية سطحية ومبّسطة تجاه اإلرهاب.
ــوم اإلرهاب  ــيط مفه ــكلة تبس ــب أوضح أن "مش الكات
ــدم اإلدراك  ــأ من ع ــة، تنش ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
ــة من الناس  ــن مجموعة ثابت ــاب ليس عبارة ع ــأن اإلره ب
ــدة  ــات ع ــن جه ــُتخدم م ــلوب اس ــو أس ــل ه ــدول، ب أو ال
ــه الكاتب إىل أن  ــة". كما نب ــق غايات مختلف ــدف تحقي به
ــات إرهابية  ــىل وجود جه ــتندة ع ــنطن املس "مقاربة واش
ــية والتغطية  ــات السياس ثابتة، تتجىل بوضوح يف النقاش
ــاب"، الفًتا  ــداث املرتبطة باإلره ــة األمريكية لألح اإلعالمي
ــع الالئحة األمريكية  ــنطن التعاطي م إىل أنه "يتم يف واش
ــاس أنها الئحة نهائية، عىل  للمنظمات اإلرهابية عىل أس
ــب  ــا قبل عرشين عاًما"، بحس ــن أنها تعود إىل م ــم م الرغ

بيالر.
ــىل الواليات  ــروض ع ــن املف ــب "إذا كان م ــع الكات وتاب

املتحدة 
ــة  ال األمريكي أن 

تتعامل أبدا مع أية جهة مارست اإلرهاب، فعليها أن تفرس 
ــخصيات متورطة  بالتايل تعاملها عن كثب مع جهات وش
ــادة الصهاينة أمثال  ــىل غرار الق ــكل كبري، ع باإلرهاب بش
مناحيم بيغن وإسحاق شامري، وزعيم جماعة "سن فني" 

اإليرلندية وعىل رأسها "غريي آدامز".
ــس األمريكي  ــح للرئي ــالر إىل ترصي ــرق بي ــن ثم تط وم
ــع رئيس الوزراء  ــب خالل مؤتمره الصحفي م دونالد ترام
ــنطن،  ــعد الحريري الذي عقده مؤخرًا يف واش اللبناني س
ــع  ــها م ــة نفس ــه يف الخان ــزب الل ــب ح ــع ترام ــث وض حي

"داعش" و"القاعدة".
ــؤول السابق يف الـ(يس آي إي) أن "ال  وهنا شدد املس
مجال للمقارنة بني "داعش" و"القاعدة" من جهة، وحزب 
ــدة" بأنها  ــا "داعش" و"القاع ــة ثانية، واصًف الله من جه
ــعى إىل اإلطاحة  ــان تس ــة عابرة لألوط ــات إرهابي "منظم
ــام متطرف، أما  ــم العربي وفرض نظ ــات يف العال بالحكوم

ــة االئتالفية يف لبنان  ــاركته يف الحكوم ــزب الله فإن مش ح
ــن "داعش" أو  ــه أي م ــتحيل أن يقوم ب ــن املس ــر م ــو أم ه

"القاعدة"، وفق بيالر.
ــاه  ــطة تج ــرة املبّس ــالر إىل أن "النَّظ ــار بي ــك أش كذل
ــروف التي أدت  ــرف عن الظ ــا تغض الط ــاب عادة م اإلره
الستخدام اإلرهاب، ونشوء الجماعات التي تستخدم هذا 
ــزب الله ضد  ــماه "إرهاب ح ــا إن ما أس ــلوب"، مضيف األس
املصالح األمريكية كان عبارة عن رفض التواجد العسكري 
ــالر إىل أن هذا ما أدى إىل ما  ــار بي األجنبي يف لبنان"، وأش
ــه حزب الله  ــماه "اإلرهاب املعادي ألمريكا الذي مارس أس
ــب بالقول إن "هذه  ــات". كما تابع الكات ــة الثمانين يف حقب
ــرب أن الدافع وراء  ــات التي تعت ــجم والدراس األحداث تنس
ــكرية  ــات االنتحارية هو رفض وجود القوات العس العملي
ــه عىل قتل  ــزم حزب الل ــع إىل ع ــود الداف ــة، وال يع األجنبي
ــىل الدوام"،  ــح األمريكية ع ــتهداف املصال ــني أو اس الغربي

عىل حد تعبري املسؤول االستخباراتي األمريكي.
ــع  ــذ بالدواف ــدم األخ ــا إىل أن "ع ــار أيض ــب أش الكات
ــات  ــني االعتبار يؤدي إىل سياس ــاليب واألهداف بع واألس
ــيئة تجاه جهات مثل حزب الله، مشددا عىل أن "حزب  س
ــوي يف  ــيايس ق ــب س ــو الع ــا- ه ــئنا أم أبين ــه أيًضا-ش الل
ــيبقى  ــى خصومه يعتربون أنه العب رشعي س لبنان، حت

موجودا".
ويف الختام، أكد الكاتب أن "الرتتيب السيايس الحاصل 
يف لبنان وتشكيل حكومة ائتالف، هو عىل األرجح السبيل 
األمثل ملنع انزالق البلد إىل حرب أهلية"، موضًحا أن "منع 
ــب يف مصلحة أمريكا، ما  ــول لبنان يف حرب أهلية يص دخ
ــود حزب الله يف حكومة االئتالف هو أيًضا يف  يعني أن وج

مصلحة الواليات املتحدة االمريكية، بحسب بيالر".
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