
 
  

 

 

 

 

 

 

م2017/11/14
  



 

 2عربيـــةشــــؤون 

 

 املحتـــويـــات

 3.................................................لها؟ألزمةالسعوديةبيدورقةمنالحريرياستقالةتحولتهل

 7....................................أشهرخاللاألوسطالشرقبانتظارواألسوأسعودآلسقوط":وايرذي"

 9.................................................طهرانمعالتصعيدالسيسيرفضأسبابهذه:إيطاليةصحيفة

 11....................................................................................السعودية؟فييحدثمانفهمكيف

 14........................................................................................................."!المنهج"تغيير

 16............................................الخليجيةاألزمةلحلالتوصلتريدالالحصاردول:قطردولةأمير

 18........................................................................القاهرةاجتماعنجاحطريقالشاملةالرزمة

 22........................................................................................تقع؟لمإذالحربوا..السعودية

 25...................................................................إيرانيةإسرائيليةمواجهةساحة:سوريةجنوب

 

 
  



 

 3عربيـــةشــــؤون 

 

 مة لها؟هل تحولت استقالة الحريري من ورقة بيد السعودية ألز  

 2017\11\14  حسين مصطفى -21عربي
ييران في   أتت الرياح بما لم تشته سفن الرياض، فالورقة التي  ااتيت تيول ال بيا بتيا لتيوقيم موقيهلل ويقا ان وا 

 الساوة ال بتاتية بلفع سبل الوريري إلى تقليم استقالته؛ توولت إلى أقمة لتا. بوسا مو  ين.
بولية موقفييا اتييالراا  بييرت  تييه القييو  السياسييية ال بتاتييية الم ت فيية إقا  ف ييم يايين فيي  الوسييبان أن توا ييه السيي

االسيييتقالة التييي  أ  تيييت مييين الريييياض، ويييي  دالبيييت قيييو  سياسيييية  يييلد ب يييرورد  يييولد الورييييري إليييى اليييب ل 
 الستي اح وقيقة الموقهلل.

توييوب لون  ييولد وفيي  السيييات ،اتييه، دالييا الييرني  ال بتييات  ميشيياب  ييون؛ الرييياض بتو ييي  ا سييباا التيي  
الوريييييري إلييييى بيييييروت، مشييييللا   ييييى أن لبتييييان ال يقبييييب أن ياييييون رنييييي  واومتييييه فيييي  و ييييع يتتيييياقض مييييع 

 االتفاقيات اللولية.
وفيما ببل أ  ن  ون تيته إد ت وم ية لوليية ل مدالبية ببيولد الورييري إليى بييروت،  ي ب فتيرد قمتيية ميلتتا 

 ولية.أسبوع، وأشار إلى أن الوريري موت ق ف  السب
واليييوم قيياب  ييون إن مييا سييما ا االوم يية الودتييية واللب وماسييية ميين أ ييب  يي   و ييع رنييي  الييوقرا  المسييتقيب 
سييبل الوريييري و ولتييه ميين السييبولية وققييت تتييانل إي ابيييةا، و،لييم فيي  تب يييت لييه   ييى مييا  ييا  فيي  وييلي  

 الوريري   ب لقا  بثته قتاد المستقبب أم  ا ول.
قييهلل اللولييية ميين ا قميية؛ فاييان بييارقا موقييهلل ال ار ييية ا مرياييية التيي  ا تبييرت الوريييري أمييا   ييى  ييبيل الموا

 شرياا متما ف  توقيت االستقرار ف  لبتان.
ووميييب الموقيييهلل الفرتسييي  لالالت أاثييير و يييووا ويييوب شييياوم ااوت ييياقخا ليييل  الريييياض، وأ يييلرت ال ار يييية 

ريري اورا ف  تورااته وتتق تيه، وأن ي بيا لورخ الفرتسية ت ريوات قالت فيتا، إن باري  تريل أن ياون الو
الويوي ف  لبتانا، مؤالد أن سفير ا ف  السبولية التقاخ ف  ماان إقامته، لون أن تبد  تفا ييب أاثير  ين 

 ال قا .
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 متهور وعديم الخبرة
ع فيي  ميين  تيية أ يير  تشيير موقييع الوب ييوقا ا مريايي  تقريييرا وييوب السياسييات السييبولية وتوثير ييا   ييى ا و ييا

الشرت ا وسد، وا تبر فيه أن المم اة تتومب مسؤولية اتبلام االستقرار ف  المتدقة، وأن أس وا موميل بين 
 س مان المتتور و ليم ال برد يت،ر باارثة   ى المستويين اللا    وال ار  .

ان، و يييهلل ا، إن ابيين سيي مان يايين  ييلا  شييليلا ت يياخ وييقا 21وقيياب الموقييع فيي  تقريييرخ اليي،ي تر متييه ا ربيي  
إيييران. وميين المفارقييات الفريبيية فيي   يي،ا السيييات أن   ييوم إيييران فيي  المتدقيية لانمييا يتتموتتييا بالسييب  لتشيير 
الفو يييى وتقيييويض االسيييتقرار. وفييي  المقابيييب، فيييخن أاثييير ديييرهلل يسيييبى ل  يييت ا قميييات وافتبييياب ال يييلامات 

 ن تتاتيا و.والوروا  و مومل بن س مان، بل م من رني  الوقرا  اإلسراني   بتيامي
وا تبر الموقع أن ا ت ت السيبولية لزقمية ميع لبتيان يمتير مين  ي ب ت يريوات اليوقير السيبولي ل شيؤون 
ال ار ييية، اليي،ي اسييت لم س سيي ة ميين الو ييل وا فاييار ل قييوب إتييه ببييل رويييب سييبل الوريييري ليين ياييون  تييام 

 اة السبولية مع لبتان الولة مبالية.تفريت بين وقا ان والواومة ال بتاتية، وبالتال  ستتبامب المم 
وأ اهلل الموقع اأته وف  مب  ،خ ا قمة السياسية الت  ااتت السبولية    من افتب تا  ن ق يل، يتوا يب 

 امتتاع إيران  ن التدرت لت،ا المو وع بوي شاب من ا شاابا.
 من الصعب غسل الفضيحة

امين ال يبا لسيب الف ييوة، وميا ويل  ليم يشيتلخ أي  الااتا والمو ب السياس  ال بتات  تبييه البر ي  قياب 
مايييان فييي  البيييالم وليييم تسيييمع  تيييه فييي  التييياري  السياسييي ا. فييي  إشيييارد إليييى إ بيييار السيييبولية ل ورييييري   يييى 

 االستقالة، وما ترلل  ن متبه من البولد ل بتان.
ال ييروم ميين  وأ يياهلل  ااييان ر ييان السييبولية يتمثييب فيي  اسييت لام لبتييان ورقيية ل  ييفد   ييى إيييران ميين أ ييب

 اليمن، ولان  ،ا الر ان فشب إلى ول ابير،  ن الاب يب م من يمسم با رض ف  اليمن وسورياا.
ا قييان   اااتييت أ ييوا  السييرايا كمقيير الواومييةر فيي  لبتييان مريويية  ييلا، واييان لييل  21وتييابع البر يي  ليييا رب 

قيارتييه المفا نيية ل سييبولية؛ أ  يين  الوريييري موا يييلخ، واييب المييروهلل لييم تايين تت ييه إلييى االسييتقالة، لاتييه ببييل
 استقالته ثم أقفب  اتفه ال اص وتى أته لم ي ا   ى ات االت من وقرا  ف  التيار ال،ي يتق مها.
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وتدرت المو يب السياسي  لزسيباا التي  سياقتا الورييري في  بييان اسيتقالته، وقياب  اال يوهلل   يى وياتيه ليير 
ليلد الفباليية والافيا د و ي،ا بشيتالد مسيؤولين ليربيين ابيار ك..ر وارل إد قا، فتتام أ تقد أمتيية في  لبتيان شي

 ولم يان  تام أي مؤشرات أو لالنب   ى و ول  در يتتلل وياد الوريريا.
 فراغ في السلطة

و ن تفسيرخ  سباا االستقالة أ اهلل  االمم اية البربيية ليم تاين را يية  ين ألا  ميشييب  يون ولي،لم قيررت 
ب إويلا  فيراق في  السي دة، فبتيلما يسيتقيب رنيي  الواومية ت يب  السي دة التتفي،يية افتباب أقمة ليه مين  ي 

 لستوريا مبد ة، ويتووب ورني  ال متوية ف   ،خ الوالة إلى كباش ااتارا.
وفيما يتب ت بمتور الوريري ا ول ف  مقاب ة ت فقيوتية ل مرد ا ولى مت، إ  ن اسيتقالته، قياب  اايان وا يوا 

لي  سبل الوريري، واالستقالة  ا ت ف    م تدورات لراماتياية لا ب السيبولية، وقال في   أن ال،ي يتا م
 وساسية  ،ا الو ع ال اروخ ال،ي أد قه الووث  بات اخ الرياضا.

لان المو ب السياس  ال بتات   ير ان  ير ان قاب إن الوريري لي  موت قا،  اقيا أته بقا خ في  السيبولية 
 ه.وفام    ى أمت

ا أن الل وب ف  مو وع بقانه ف  السيبولية و يلم  ولتيه إليى اون  يو 21ورأ   ير ان ف  ولي  ليا رب 
 روا من المو وع ا ساس  ال،ي  ا ت بسببه االستقالة وأ اهلل أن بيان االسيتقالة وا ي  وال ليب  فييه، 

وتووييب لبتييان إليى قا ييلد إيراتيية اييان افالتيل  ت اإليراتيية فيي  لبتيان، و يمتيية ويقا ان   ييى القيرار ال بتييات  
 سببا ل ستقالةا.

 إما مع الخليج أو إيران
وا تبيير أن التييرويل الوت يياقخ يبييل متيياورد ل فييت ا تمييار  يين ا لوار االت ريبيييةا إليييران ووييقا ان فيي  لوب 

 اإلق يم   ا ة لوب ال  يل، مستلراا  الان ا مور ستت    قريباا.
لبتييان قيياب إن الوريييري أو يي  فيي   ديياا اسييتقالته أن ا  ييوا  السييانلد فيي  لبتييان  ووييوب تييو ر  ولتييه إلييى

واليييا تشييبه ا  ييوا  التيي  سييالت إبييان التيالييه والييلخ، وتسييا ب شييمبون  اايييهلل سيييتقب الوريييري   ييى بيييروت 
 و و يب م أن وياته متللد؟ا.

يسيا ل  متوريية تق ي  بيون ييوت  وأشار  يير ان  اايان  تيام تسيوية وا يوة اتت ياا البميال ميشييب  يون رن
سبل الوريري رنيسا ل وقرا ، واتفيت   يى  ديود  ري ية تقيوم   يى تويييل لبتيان وأن يتيو  لبتيان بتفسيه  ين 
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ال ييرا ات التيي  تتييللع فيي  المتدقيية، لايين  يي،خ التسييوية لييم توتييرم وفييرض وييقا ان سياسيياته   ييى الواوميية، 
ون مع موقهلل ال  يل البرب ، أو مع إيران، فا تار أن يايون ل،لم و ل الوريري تفسه أمام  يارين إما أن يا

 مع البرا وال  يلا.
واتفييت  ييير ان مييع أسييتا، الف سييفة السياسيية فيي   امبيية بيياري  الييلاتور راميي  ال  يفيية الب يي  فيي  اسييتببال أن 

 ياون الوريري موت قا ف  السبولية وقاب إته اولي  لير لقيتا.
أن سيييفر الورييييري إليييى أبيييو مبييي  والمتامييية قبيييب أييييام باإل يييافة ل قيييا ات ميييع ا إليييى 21وأشيييار الب ييي  لييييا رب 

 مسؤولين بريداتيين وأمريايين وفرتسيين ف  الرياض يبلل الولي   ن اوت اقخ.
وأ ييياهلل  االويييلي   ييين اوت ييياق الورييييري مييين  يييلد أديييراهلل لبتاتيييية يتيييلهلل لممارسييية  يييفد إ  مييي    يييى 

ريييياض وم يييرل الد يييا متيييه االسيييتقالة و يييو فييي  بييييروت سييييف  الريييياضا، وتيييابع  االورييييري و ييييهلل وثييييت ل 
 بالفرض ولي   تام وا ة  ن ت به قيل اإلقامة ال برية إل بارخ   ى فبب ،لما.
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 "ذي واير": سقوط آل سعود واألسوأ بانتظار الشرق األوسط خالل أشهر

 2017\11\14العربي الجديد  
لي  البتيل السيبولي، موميل بين سي مان، يتتبيو موقيع ا،ي واييرا تب يقًا   ى االوم ة  ل الفسالا التي  يقول يا و 

اإل بيياري أن يوييل  ا سييوأ فيي  الشييرت ا وسييد  يي ب ا شييتر الق ي يية القالميية،  ييرا  الوم يية التيي  اسييتتلفت 
أميرا  ومسييؤولين بييارقين ور يياب أ ميياب، بييق م تييوردتم فيي  الفسييال مييا يفييت  البيياا   ييى م ييرا يه أمييام وقبيية 

   السياس  وب سبول. ليلد ف  التاري
وربد الموقع الوم ة بمو ة اال تقاالت ا  يرد الت  سبقتتا، واستتلفت و و ًا ليتية وتشيدا  وقيوت اإلتسيان 
و يللًا مين المفاييرين، م ييفًا أتيه رلييم  يلم ات يياح ا سيباا المباشيرد والوا ييوة ورا  ت يم الوميي ت، إال أن 

رلد فبيب   يى م دييد ايان يسييتتلهلل الم يم سيي مان بين  بييل إشيا ات تشيير إلييى أن  م ييات اال تقيياب أتيت ايي
 البقيق.

وف ً   ن ،لم، اما يو   الموقع، فخته أ ب  وا وًا  لًا أته لا  يتمان الم م س مان مين إي ياب ابتيه 
 مومل إلى ارس  البرش، وتت يبه وليًا ل بتل، اان يتبين   يه اإل لال التق ا لا ب الق ر.

،ي وايييرا أن وم يية اال تقيياالت تييوت  فيي  توقيييت وييرم بالتسييبة ل تيياري  اال تمييا   ميين  اتييا   يير، ا تبيير ا
والسياس  ل سبولية، وتقامتتيا ميع أقمية لا  يية  ميقية وتويليات  ار يية  لييلد توا تتيا الريياض، إ، شيتلت 

ون ا شييتر الق ي يية الما ييية قيييام الم ييم وت  ييه باال ييدفاهلل إلييى  اتييا إسيي م و يياب  أاثيير ا تييلااًل، ميين ل
 ا تمامتما بالو وب   ى الل م من ر اب اللين ف  السبولية والمؤسسات القب ية. 

وأورل الموقع أن الم م س مان يبوب   ى تقبب قراراته ف   فوهلل فنة الشباا بالسبولية، الي،ين يمث يون تويو 
 ث ث  الساان، و،لم المت اص أي   مات من الور  القليم.

أن السيييبولية تمييير بو يييع ويييرم بسيييبا مشييياا تا االقت يييالية  يييرا  ترا يييع إليييى ،ليييم، ،اييير مقييياب ا،ي واييييرا 
أسيييبار اليييتفد وتورااتتيييا البسيييارية واالسيييتراتي ية فييي  الشيييرت ا وسيييد، م ييييفًا أتيييه يماييين رؤيييية  يييلم قيييلرد 
الرياض   ى التبامب مع التوليات ال ار ية من متميور الويروا بالواالية التي  ت و يتا ميع إييران في  ايب 

 رية ولبتان.من اليمن وسو 
  



 

 8عربيـــةشــــؤون 

 

واعتبر المقال أنه يجب أن نتوقع حدوث األسوأ بالشرق األوسط خالل األشههر القليلهة القادمهة بنهاى علهى 
 العوامل التالية: 

أواًل  ميين  يي ب لفييع رنييي  الييوقرا  ال بتييات ، سييبل الوريييري، إلييى تقييليم اسييتقالته، إ، يبييلو أن الم ييم سيي مان 
  سارية مع إيران.  وت  ه يبّبلان الدريت أمام موا تة

ثاتيًا  الل م المفتوح لواشتدن وتب أبيا ل  راع السبولي اإليرات  قل يتسبا ال موالية في  موا تية  سيارية 
 لموية أ ر  ف  الشرت ا وسد. 

ثالثييًا  بسييبا تييوي البيييت ا بيييض  يين ال ييوض فيي  ا وييلا  ا  يييرد ال ارييية بالسييبولية وتييلا ياتتا القريبيية، 
 سية ا ميراية ست ب  متمشة أاثر من أي وقت م ى. فخن اللب وما

راببييا وأ يييرًا  التتليييل البسيياري السييبولي المفتييوح  ييل إيييران، قييل يييؤلي إلييى تبقيييل ا مييور بالتسييبة ل ييرني  
اإليراتييي ، وسييين روويييات ، إ، سيييي ل المتشيييللون فييي  بييي لخ ا سيييباا الاافيييية ل يييل ود ل تسيييواا مييين االتفيييات 

 م ل ال   ما ة اأت ار انا كالووثيينر باليمن.التووي، وقيالد الل 
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 صحيفة إيطالية: هذه أسباب رفض السيس ي التصعيد مع طهران

 2017\11\14  مروى بن حسن -21عربي
تشيرت  ييويفة اليي  اوايي  لييي  لييويراا تقريييرا، تدرقييت مين   لييه إلييى الموقييهلل المفييا   اليي،ي ات يي،خ الييرني  

 البربية السبولية الورا   ى إيران ووقا ان ال بتات . الم ري السيس  إقا  إ  ن المم اة
ا، إن  ييقم م يير   ييى  ييلم ات ييا، أي تييلابير  ييل 21وقالييت ال ييويفة، فيي  تقرير ييا اليي،ي تر متييه ا ربيي  

وييقا ان والييل ود إلييى الوييوار   ييى ا تبييارخ الوييب ا ف ييب لزقميية ال بتاتييية قبييب أن تتفيياقم، قييل تاييون ورا  ييا 
السيس  لور الوسيد في  ويب مشيااب متدقية الشيرت ا وسيد. وال يلير بالي،ار أن متدقية  رلبة ف  أن ي با

الشرت ا وسد لدالما ااتت مسيروا ل بلييل مين التقا يات السياسيية. ويبيق  ،ليم إليى ت يارا الم يال  بيين 
 ا دراهلل المت ار ة.

السييبولية، وييي  لييم تتييوان وتدرقييت ال ييويفة إلييى وقيقيية أن م يير تبتبيير ميين أبييرق و فييا  المم ايية البربييية  
. وقييل شييتلت 2013 يين توييييل ا فيي  اييب تورااتتييا السياسييية، و ا يية متيي، تييول  السيسيي  الواييم فيي  سييتة 

الب قيية الم ييرية السييبولية تقاربييا م وومييا و،لييم بف ييب سياسيية السيسيي  المبالييية ل  ييوان التيي  تتوافييت مييع 
،لييم، أبيلت الواوميية الم يرية ل متييا الاامييب تو تيات الرييياض، المتا  ية بييلور ا ل  يوان. باإل ييافة إليى 

 ل مم اة   ب وربتا  ل الووثيين ف  اليمن.
وأالت ال ويفة أته و  ى الرلم من أن ا  من واشتدن والرياض ترلبان ف  أن ت ب  من السيسي  ورقية  

د فيييي   ييييفد  ييييل وييييقا ان ال بتييييات ، إال أن الييييرني  الم ييييري أبييييى االتسيييييات ورا  تييييوترات سياسييييية  ليييييل
 المتدقة. وف  ا ثتا ، ال تبتقم م ر ات ا، أي إ را ات  ل وقا ان.

وفيي   يي،ا ال ييلل، أاييل الييرني  الم ييري فيي  متاسييبتين، ا ولييى  يي ب متتييل  شييباا البييالم فيي  شييرم الشييي  
والثاتييية فيي  مقاب يية مييع شييباة س .إن.ب .سيي  أتييه ميين لييير الميير   أن تييل م م يير التييوترات السياسييية فيي  

الشييرت ا وسييد. وقييل  ييق  الييرني  رفييض بيي لخ  ي تييل ب  سيياري إلييى أن االسييتقرار فيي  المتدقيية متدقيية 
  ش ل فاية،  ا ة   ى  و  ما تشتلخ الساوة البربية من ا درابات.

وتق ييت ال ييويفة   ييى لسييان الييرني  الم ييري أتييه ميين ال ييروري أن يت تييا الشييبا ال بتييات   ميييع أشييااب  
واليييليت  وا تميييال الويييوار وييي  لزقمييية. فييي  الواقيييع، يرليييا السيسييي  مييين  ييي ب الت يييبيل والتديييرهلل المييي، ب  

االلتييقام بتيي،ا الموقييهلل الييرافض ل تييل ب البسيياري فيي  أن يمتيير فيي  لور االبدييبا الييلا م ل سيي م فيي  الشييرت 
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ا وسد. وف  اووتة ا  يرد، برق السيس  ف  البليل من المتاسبات و و يسبى إلى إ مال تار الويرا التي  
يران.تق  رع دبولتا بين المم اة البربية السبولية وا 
وبيتت ال ويفة أن رلبة م ر ف  أن ت د ع بلور الوسيد لوب م ت هلل ا قمات في  الشيرت ا وسيد قيل  

 لفبتا إلى ربد   قات ديبة مع  لد أدراهلل تمت م تفو،ا سياسيا ف  المتدقة.
 بربية السبولية ف  الو ار المس د   ى قدر.ولبب من أبرق ت  يات  ،خ المسا  ، ل متا ل مم اة ال

ف  الوقت ،اته، ال تقاب م ر توافم   ى   قات  يلد مع إييران، التي  تبيل  يلود و يفتتيا المم اية البربيية 
 السبولية.   ود   ى ،لم،  مل السيس  إلى التقرا من موساو.

في  سيبيب تبقييق   قاتتيا ال ار يية،  بتا    ى ،لم، يمان القوب إن اب  ي،خ ال ديوات التي  ات ي،تتا م ير
 تم الت ديد لتا بشاب مسبت، وتى تتاح لتا فر ة لبا لور الوسيد ف  وب الق ايا البربية.

وأورلت ال ويفة أن السيس  يواوب أن يقلم ب لخ   ى ا تبار ا درفيا لب وماسييا قيالرا   يى إي يال ويب بيين 
وتميب أن تبميب م ير  ي ب ا شيتر القالمية   يى أن تمتير ا دراهلل المتتاق ة ولي  ب لا موايلا. ومين الم

 ف   ورد االبدبا اتد قا من ا قمة ال بتاتية وتى لو تد ا ،لم م الفة موقهلل المم اة البربية السبولية.
وأفييالت ال ييويفة أن  يي،ا الو ييم اليي،ي يييراول السيسيي  قييل ي ييبا توقيقييه. ويبييق  ،لييم إلييى وقيقيية ال يمايين  

ن م ر تبات  بلور ا من و ع أمت  مترل. ولبيب أبيرق للييب   يى ،ليم الت ميات ا  ييرد إتاار ا أال و   أ
 ف  سيتا  الت  ألت إلى ق ق ة االستقرار ف  م ر.

وفيي  ال تييام، أاييلت ال ييويفة أن الرييياض وواشييتدن ميين لييير الممايين أن تسييموا لم يير بييون تييتقمص لور  
الوالييييات المتويييلد وقديييهلل اإلميييلالات البسيييارية  الوسييييد فييي  ويييب الق يييايا فييي  المتدقييية،  ا ييية إثييير إ ييي ن
 المو تة ل قا رد   ى   فية ق ايا  لم اوترام وقوت اإلتسان.
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 حدث في السعودية؟كيف نفهم ما ي

 2017\11\  العربي الجديد  خليل العناني
، وتويوالتو سيريبة،   يى ال يبيلين اليلا    وال يار  .  ثّمة تفسيران لما تمر به السبولية والييًا مين تفّييراتو
ا وب أتتييا إقا   م ييية إ ييالد توسييي   ،رييية ل لوليية السييبولية الثالثيية التيي  متييرت   ييى يييل المؤسيي  الراوييب، 

لم ييم  بييل البقيييق  ب سييبول، أوانييب الث ثيتيييات ميين القييرن الما يي ، و،لييم تمتيييلًا لقيييام لوليية راببيية  ليييلد، ا
يترس  فيتا الوايم في  ييل فيرعو واويل مين البان ية، ببيل أن ايان موّق يًا بيين أبتيا  الم يم المؤسي  ديواب البقيول 

الم ييم سييبول بيين  بييل البقيييق اليي،ي تييولى الثماتييية الما ييية، والتيي  تييلاوب فيتييا البييرش سييببة م ييوم بييلً ا ميين 
ووتييى الم ييم الوييال  سيي مان بيين  بييل البقيييق اليي،ي تييولى البييرش  قييا رويييب الم ييم  بييل  1953البييرش  ييام 

. يقيول  ي،خ البم يية ولي  البتيل ا ميير موميل بين سيي مان، 2015ان بين  بيل البقييق في  يتيايرو اياتون ا وب 
لثييات  فتيو أتتيا إقا  والييةو مين الت ييبد والتتيور، تا ميية  ين مواوليية تويت ر ايية كواتييهللر واليلخ. أمييا التفسيير ا

ول  البتل المتب  ة القبض   ى مفا ب الس دة ف  السيبولية بيوي شياب، وفي  أسيرع وقيت مماين. و يو ميا 
يتسبا ف  والةو من االرتبام، بسبا  يبهلل ال بيرد السياسيية ليول  البتيل، ومواولتيه أواًل  يمان  يلم و يول 

البان ة المالاة لتوليه البرش   فًا لواللخ، ف  مب و ول من  و أوت بالُم يم متيه. وثاتييًا بتيا  مبار ة لا ب 
أسييا   ليييل ل شيير ية، يت يياوق ا سييا  التق يييلي اليي،ي قييام   ييى التوييالهلل التق يييلي بييين المؤسسييتين، الليتييية 

 والقب ية. 
الوالييية، وأن ثّميية ت ديدييًا مسييبقًا لزميير التفسييير ا وب يبتيي  أن ثّميية رؤييية اسييتراتي ية تقييهلل   ييهلل التفيييرات 

 يير  و ييبه ورسييمه متيي، فتييرد، واييان فقييد باتتمييار ت ييوم المييروهلل المو ييية واإلق يمييية واللولييية ل بييل  فيي  
تتفي،خ. ومن يتابع ال بول السريع لول  البتل في  البيامين ا  ييرين، ياتشيهلل أن ا مير ليم يويل  م يالفة، 

، وبل ا تما تم تلبيرخ   ى متبو    شليل. وا 
فالر يب اتتقيب مين الميب إلييى  يلارد المشيتل السيبولي بسيير ة ال ياروخ، وبشيابو ليم يوييل  مين قبيب ميع ميين 
سبقوخ. ما يثير سؤااًل متمًا ووب لور الم م س مان تفسه ف  و ع  ،ا السييتاريو وا  فانيه، سيوا  متي، أ يب  

، أو  يي ب 2011مبرو تشييرين الثييات  وقيييرًا ل ييلفاع ببييل رويييب أ يييه ا مييير سيي دان بيين  بييل البقيييق فيي  تييوف
واليته ل بتيل التي   يبل إليتيا ببيل وفياد شيقيقه ا ميير تيايهلل بين  بيل البقييق، واسيتمرت  يامين وت يهلل البيام 
توييت واييم الم ييم الراوييب  بييل ان بيين  بييل البقيييق. ومييا يييل م  يي،ا التفسييير  ييو  م ييية الييت  ص ميين مرااييق 
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 ييً   يين اإلويي ب البييان   ل ييال   يييب أوفييال الم ييم  بييل البقيييق القييو  المييؤثرد دييواب البييامين الما يييين، ف
التيي   ييرت توييت السييد ، ولفبييت بب ييتم إلييى  ييلد متا ييا مييؤثرد، مث مييا  يي  الويياب مييع وقييير اللا  ييية 

 اميييًار الييي،ي تيييم ت يييبيلخ فييي  يوتييييوو وقييييران الما ييي ،  قيييا  30الويييال ، ا ميييير  بيييل البقييييق بييين سيييبول ك
 اميييًار سيييفير السيييبولية ليييل   29 ميييير موميييل بييين تيييايهلل، و اليييل بييين سييي مان كإداوييية ولييي  البتيييل السيييابت، ا

واشتدن ولير ما. با ماتو أ ر ، فخن  م يية ت يبيل موميل بين سي مان، وفيت  ي،ا السييتاريو، تتبيع مين رؤييةو 
 أوسع،  لفتا إ الد تشايب المم اة بشاب  ،ري. 

لى تب يل فر ه ف  الو وب إلى البرش، فختيه التفسير الثات  يبت  أته ف  إدار سب  ول  البتل الوال  إ
ي  ييو إلييى أسيي وا اال ييلمةا، ميين أ ييب إربييام ال  ييوم، و ييلم إ دييانتم فر ييًة ل ييرل   ييى توّرااتييه، و ييو مييا 
 ، يبتيي  أ يي، قييرارات متبّ  يية ولييير مسييبوقة، بفييض التميير  يين تتان تييا. و ييو مييا يييلفع بييه إلييى دييرح مبييالراتو

بيراق قلرتيه   يى الوايم. لي،ا، ليم  والقيام بمفامراتو سياسية، لا  ياً  و ار يًا، من أ ب ل م شير يته التاشينة، وا 
يايين لريبييًا أن يبييلأ  تييل الم ييم سيي مان بمفييامردو  سيياريةو فيي  اليييمن،  بيير مييا ُسييميت ا ا ييفة الوييقما، والتيي  

ن. رفبييت أسييتمه  اليييًا  تييل بييلايتتا، قبييب أن تتوييوب اابوسييًا وورديية سياسييية ال يبييرهلل ايييهلل ي ييرم متتييا او
ا،لم قام مومل بن سي مان بالت يبيل ميع إييران، في  إديار  م يية وشيلو وتببنيةو دانفيية، أاسيبته ق ميًا ول ميًا 

ا، من أ ب اسا ثقية الشيباا 2030شببيًا لل  قدا ات واسبة. ولوت ،لم بدرح رؤيته االقت الية ارؤية 
ا واقمييا وقويييا ال يتييورع  يين السييبولي وتوييييلخ، ثييم  ييا ت وم تييه أ يييرا   ييى الفسييال، لتبقيييق  ييورته ش  يي

ن اييان ،لييم   ييى وسيياا ببييض أفييرال البان يية الوااميية. و تييا، يتد ييت مومييل بيين سيي مان ميين  تتفييي، و ييولخ، وا 
قتا يية أتييه اإمييا اون أو الا. ويبييلو اميين قفييق فييوت شيي رد، وال يريييل أن يتييقب  تتييا. ليي،ا،   يييه االسييتمرار فيي  

 إ را اته ومفامراته، وتى يستقر له ا مر. 
  التفسيرين يشتردان ث ثة أمور من أ ب توققتميا  أولتيا  يمان  يلم و يول مبار ية ل سياسيات ال لييلد ا

التيي  يتببتييا وليي  البتييل،   و ييا ميين لا ييب ا سييرد المالايية، و ييو مييا قييل يفسيير مييا يوييل  متيي، أسييبوع ميين 
ًا. وثاتيتييا،  ييمان تييوفير أميييرًا ميين المييؤثرين اقت يياليًا وسياسيييًا و سيياري 11إ ييرا اتو وقييراراتو داولييت توييو 

الييل م الييلا    لتيي،خ اإل ييرا ات والقييرارات، و ييو مييا يفسيير التييرويل السياسيي  واإل  ميي  لييير الموييلول لتييا. 
 وثالثتا،  مان الل م ال ار   لت،خ اإل را ات،   و ا من الواليات المتولد. 



 

 13عربيـــةشــــؤون 

 

خن تتي تتمييا واوييلد،  يي  ل ييم وبفييض التميير  يين ت ا يية أي ميين التفسيييرين لمييا يوييل  واليييًا فيي  المم ايية، فيي
سيييدرد وليي  البتييل   ييى المؤسسييات السياسييية والبسييارية واالقت ييالية واإل  مييية فيي  السييبولية، امييا أتتمييا 

 يوم ن القلر تفسه من الم اقفة و لم اليقين ال ،يدن ي ّيمان   ى مستقبب المم اة والمتدقة.
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 تغيير "املنهج"!

 2017\11\14  الغد االردنية   محمد ابو رمان
تستوت اللراسة الت  تشر ا مؤ رًا أ.ل وملي  بل الرومن كأستا، الب وم السياسية ف   امبة القيا ردر ببتيوان 

اوسييوية ل ب يوم اال تما ييةر  -امتمور بليب للراسة الب وم السياسية ف  شماب أفريقياا كف  ال ريلد ا فريقيية
ن فييي  الب يييوم السياسيييية كواال تما يييية  موميييًار فييي  البيييالم اال تميييام والقيييرا د المبّمقييية مييين قبيييب المت   يييي

 البرب ، وف  ا رلن ب ورد  ا ة.  
يبلأ الباو  من تساؤب مرتبد بفشب   ما  وأسات،د السياسة ف  م ر والبالم البرب   مومًا بيالتتبؤ بوويلا  

ال ييش   يى السي دة ميّرد  ؟ ثم فش تم ف  التتبؤ با ويلا  ال وقية مين سييدرد2011الربيع البرب  ف  البام 
، ويماييين تدبييييت  ييي،ا الفشيييب   يييى اثيييير مييين ا ويييلا  والوقيييانع التييي  ق بيييت الواقيييع 2013أ ييير  فييي  م ييير 

 البرب  ف  ا  وام الما ية.
ي يل بتييا  يي،ا التسيياؤب إلييى متاقشيية  ميقيية متت ييية   ييى لر يية ابيييرد ميين ا  مييية لواليية وقييب الب ييوم السياسييية 

ل يييبهلل والق يييور فييييه، بيييالرلم مييين  ييي،ا الايييّم مييين ا سيييات،د والدييي ا والبييياوثين فييي  البيييالم البربييي ، وميييل  ا
 ومرااق اللراسات وا بوا .

البوثيي  البربيي  كب ييورد  ا يية الشييماب  -يو ييب  بييل الييرومن ا سييباا التيي  تقييهلل ورا   يي،ا الب ييق المبرفيي 
بة ابييرد مين أسيات،د الب يوم ا فريق ر ف  م اب الب يوم السياسيية، ويشيير إليى  م ية مين ا سيباا متتيا أّن تسي

السياسية ميا يقاليون يلّرسيون ويبتميلون التمرييات والمتيا ل الفربيية القليمية في  الب يوم السياسيية، وربميا يبيول 
أل بتا إلى مرو ة ال مسييتيات، مث ميا  ي  الوياب في  تمرييات التتميية السياسيية، التي  ُوليلت مرتبدية ب ومية 

ت فة  ن الوالة البربية  مومًا، و ا،ا، مث ما    الوياب في  التتياقض تاري ية مبيتة، وب رورات سياسية م 
بين ا و اع السياسيية والتو تيات ا يليولو يية ل بياوثين مين  تية، ومتديت البوي  الب مي  مين  تيةو ثاتيية، 

 و لم االتس ام بين أولويات الم تمع ومشا ته وبين ا تمامات ا االيميين والباوثين الواقبية!
 يب  ليلد متمة ف   ،خ اللراسة،  ن المواوالت الت  قامت ف  ببض اليلوب البربيية، ب ا ية في  ثّمة تفا

م ير، مين أ يب بتيا  م تميع   مي  للراسية السياسيية، أو بببيارد أ ير  اتيودين الب يوم السياسييةا، مين  يي ب 
اييير السياسييي   تيييول واميييل ربييييع كالبيييالم السياسييي  المبيييروهلل، الييي،ي رّايييق   يييى ا ببيييال الو يييارية و  يييى الف

اإلسيي م ر، لايين وتييى  تييول ربيييع لييم تُتيير م الوقييًا  بيير ت مييي،خ فيي  م يياب بتييا  مفييا يم ومقتربييات متت ييية 
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شيييااليات الب قييية بيييين السييي دة    ميييية أاثييير لقّييية و مقيييًا فييي  لراسييية السياسيييات البربيييية وا تممييية السياسيييية وا 
وا ق ييات في  البيالم البربي ، ف يً   ين القيلرد  والم تمع والملت  والبساري واليلين واللولية وأقميات التوييات

  يييى تو ييييب الميييوا ر السياسيييية واال تما يييية، واالتتقييياب متتيييا إللارد التفييييير، والتتبيييؤ بسييييتاريو ات المراويييب 
 القالمة.

أسيييتل    ييي،خ اللراسييية  ّتتيييا ت يييبتا أميييام  اتيييا مفدفيييب تماميييًا، ييييتم التباميييب مبيييه ب يييورد ثاتويييية، مييين قبيييب 
ار فيي  ا رلن، وأ تيي   تييا تمامييًا ت سييير الف ييود التان يية بييين المبرفيية والسياسيية، وال أق ييل فقييد أ ييواا القيير 

البو  السياس ،   ى أ ميته، بب الب وم اال تما يية  موميًا، لي،لم ليليتا تقيص شيليل، بيب تيلرد في  البياوثين 
التانيب المتيراام مين رسيانب  وال برا ، المت   يين بق يايا تمثّيب أولوييات ل م تميع واللولية، بيالرلم مين الايم

الما سييتير والييلاتوراد التيي  ال تسييا م بييوّي لر يية ميين الييلر ات فيي  البييالم الييواقب ، واييوّن ال امبييات ا رلتييية 
 والباوثين من اواا والسياسات البامة من اواا   ر!

واإليراتييي  ليييو أ ييي،تا البوييي  السياسييي ، ميييثً ،  تاليييم  يييرورد الييييوم لبييياوثين مت   يييين بالشيييون اإلسيييراني   
والبراقيي  والسييوري والسييبولي، وفيي  لوب  سيييا الوسييدى، بييب وفيي  تو يييب السياسيية ال ار ييية ا رلتييية ب ييورد 
لقيقة، والتمام اإلق يمي  البربي ، وأقميات التويية البرقيية والدانفيية، ووالية اللولية الودتيية، اي  تفتيم المتدقية 

بوا  ولراسات أسات،د السياسة والب قات اللوليية وما يول  وولتا ا  تبرهلل أين ت ع أقلامتا، ف و  لتا  
والتمم السياسية واال تماع السياس ..، ام ست ل مقاربات متت ية تسا لتا   يى ،ليم؟! ميا  ي ، إ،ًا، فانيلد، 

 اب  ،خ ا قسام والا يات واللر ات الب مية؟!
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 يد التوصل لحل األزمة الخليجيةأمير دولة قطر: دول الحصار ال تر 

 2017\11\14  الدوحة ه خدمة قدس برس
 لل أمير لولة قدير الشيي  تمييم بين وميل  ب ثيات ، اسيتبلال بي لخ لويوار يويب ا قمية ال  ي يية لاتيه ا تبير 

 أن المؤشرات الوارلد من لوب الو ار تبين أتتا ال تريل التو ب لوب.
ب افتتياح لور االتبقيال البيالي السيال  وا رببيين لم  ي  الشيور ، الييوم وأشار الشي  تميم ف  ا مة ليه  ي 

الث ثا ، إلى أن لوب الو ار  يفدت وتشيرت الشيانبات واالفتيرا ات  يل قدير، وقياب  الوب الو يار ليم 
 تترم شينا إال ومستها.

ميب مواوالتتيا  يل  ول ا أمير لولة قدر لوب الو ار لووار يوترم السيالد ولاته ل ا إلى اليقمة متتا ف 
 قدر.

وقاب  اتبر ت قدر لو ار  انر أ لرت   ب ممارسياته ايب القييم وا  يراهلل ليي  بيين ا شيقا  بيب وتيى 
 بين ا  لا ا.

 وبين أن الوب الو ار تب م أته ال   قة بوم تتا   ى قدر بمو وع اإلر ااا.
لوتتا ولان اليقمة مد وبة فمقا متا إتتيا وأ اهلل   اال ت شى مقادبة لوب الو ار لتا فب لتا بولهلل  ير ب

تاتفيي  بالمقادبيية ليسييت  ييويوية إ، أتتييا توا ييب تييل  تا فيي  شيينون ب لتييا اللا  ييية وات ييا،  دييوات  قابييية 
  ما ية  ل الشبا القدري وتوري تا   ى قدر ف  اب ماان ا.

ار ه ال ييرر بسييمبة وأاييل أمييير قديير، أتييه اليين ياييون فيي   يي،ا ال يي هلل لالييا ومف ييوا وسييوهلل ي وييت اسييتمر 
 م    التباون وم ال  لوله  ميباا.

وق يب مين تببييات الو يار، وأاييل بيون ،لييم اليم ييؤثر   ييى  يالرات بيي لخ مين الييتفد والفياقا. وأ يياهلل  الوب 
 الو ار تريل إشفالتا بال بتات الت  تفتوتا  لتا ولان  ،ا لن ياونا.

 تتييا بيي لخ فيي  موا تيية الو ييار و ييلل التوايييل وتوييل  أمييير لوليية قديير  يين سياسيية  ييبد الييتف  التيي  اتتت
   ى االستبلال ل تسويات بتا    ى االوترام المتبالب.

لا  يييا اشييهلل الشييي  تميييم بيين ومييل  ب ثييات ، التقيياا  يين أن واوميية بيي لخ تقييوم واليييا باإل ييلال التت ابييات 
ي يمن سيير االتت ابيات  م    الشور  بما ف  ،لم إ لال مشيرو ات ا لوات التشيريبية ال قمية   يى تويو

 بشاب ماتمب بوي  تت تا الوا ة إلى التبليب ف  اب فترد .
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إق يميا أال أمير لولة قدر ل مه ل تول الم الوة الف سديتية وأ را  ن أم ه أن يؤلي إتتا  االتقسام إليى 
 رفع مباتاد الشبا الف سديت  وفم الو ار  ن قداع لقد.

لخ الييييلا م ل  تييييول اللولييييية السييييا ية لييييل م الوييييب السياسيييي  ل ق ييييية امييييا  ييييلل أمييييير لوليييية قديييير موقييييهلل بيييي 
 .67الف سديتية و وال إلى إقامة اللولة الف سديتية وفت ولول 

امييا  ييلل الشييي  تميييم موقييهلل بيي لخ الييلا   ل وييب السياسيي   قمييات المتدقيية فيي  سييوريا واليييمن وليبيييا ول مييه 
 لوولد  ،خ اللوب.

، أ  تيت ايب مين السيبولية واإلميارات والبويرين وم ير،  ين قديع   قاتتيا يوتيوو وقييران الما ي  5ومت، 
ل ت متاف، ا ال وية والبورية مبتا، فار ة ب،لم و اًرا   ى اللووية متتمية إيا يا  اللب وماسية مع قدر، وا 

 بي ال م اإلر ااا، و و ما تفته قدر  م ة وتف ي .
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 الرزمة الشاملة طريق نجاح اجتماع القاهرة

 2017\11\14  مسارات  المصري هاني
 شيية ا تميياع القيا رد اليي،ي سييبقل ببييل أسيبوع بالتمييام والامياب ل بويي  في  الق ييايا التي  ت ييمتتا اتفيات أيييار 

، ورلم اوماب اإلي ابية التا مة  ين س سي ة مين ال ديوات التي  توققيت وتيى اون، إال أن الم ياوهلل 2011
البقابية، و لم مبرفة مو ل رفبتا، وبسبا أن تماين الس دة مين من الفشب تتقايل  را   لم رفع اإل را ات 

الواييم فيي  قديياع لييقد ال يييتم  بيير واوميية  ليييلد تببيير  يين الووييلد، ولييير موييلل توقيقييه ال وفييت مبييايير أو 
سييقهلل قمتيي ، وسيييو ، شيياب  ييولد السيي دة بب ر ييا وب ر ييا والتقاماتتييا المترتبيية  يين اتفييات أوسيي و إلييى قديياع 

وقييهلل  تييل أن الو ييع فيي  القديياع رلييم اسييتمرار وقو ييه توييت االوييت ب ي ت ييهلل ببييل إ ييالد لييقد، ميين لون الت
 تتميم واتتشار القوات الموت ة، ما سم  بورية الوراة فيه وبختشا  أ توة  سارية ل ف انب.

امييا أن تمايييين السييي دة فييي  القديياع ليييم يو ييي، بالوسيييبان  يييرورد تفيييير السييي دة وشيييا تا ودبيبتتيييا وومانفتيييا 
،  بير 1999ماتتا من س دة وام ،ات  مؤقت اان من المفترض وفت اتفات أوس و أن يتتت  ف  أييار والتقا

قاميية اللوليية إلييى  التو يب إلييى اتفييات تتييان  ااتييت القييالد الف سييديتية تومييب متييه أن يت ييمن إتتيا  االوييت ب وا 
اب ييو مراقييا، سيي دة أ يير ، مييع تفييييرات تتسيي م مييع و ييوب لوليية ف سييدين   ييى اال تييراهلل ا مميي  بتييا 

بوي  ت ب  وميفة الس دة ال ليلد المسا لد   ى إتتا  االوت ب وت سيل اللولة المستق ة. و ي،ا متير مين 
 ي ب اسييتمرار الواوميية امييا  ي  رلييم الم ومييات ال لييية ويوب مييل  اوتتييا وفاقييية، والتيية تت ييه إلييى بقانتييا 

ؤ يا وتيى ليو اتفيت   يى مو يل ا،  ن  تييام اميا  ي  وتيى إ يرا  االتت ابيات التي  ال ُيبيرهلل متيى يماين إ را
 شييية متتييا، و يي   بوا يية إلييى اسييتبلال لتقبييب تتان تييا الم توليية، أو السييب  ل بييب تتان تييا م ييموتة  بيير 

 توافت ف سديت  ومتاخ متاسا و و  أ  ر أميرا  إسراني   ولول  و رب .
ر أاثيير مين أرببيية و شييرين  اًمييا بيات توقيييت  ييلهلل  إتتييا  االويت ب وت سيييل اللوليية أ ييبا باثيير ببييل مييرو 

  ييى توقيييع اتفييات أسيي و، ومفتتييا الواومييات اإلسييراني ية المتباقبيية فيي  تبميييت االوييت ب، وتوسيييع االسييتيدان، 
 وتقديع ا و اب والو ار واالتقسام، وتتميش الق ية الف سديتية، وو  واستاماب ال دى لت فيتتا.

، ا شيا ية وأقيرا إلييى  م يية م ييالوة مين لون م ييالوة، إ، يشيبر الف سيديتيون أن الم ييالوة ال ياري تتفييي
إتتيييا تت تيييا الق يييايا ا ساسيييية كالسياسييية وا مييين والسييي ح والشيييرااةر، ميييا يبتييي  أتتيييا سيييتتتت  فييي  أوسييين 
ا وييواب إلييى أن تييت  ص اومييا ا ميين  ييا  الواوميية، مييع ور ييتا   ييى بقييا  مومفيتييا المييلتيين وا متيييين 
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ف  الواومة القالمة مشاراة وقيقية لبلم قبولتيا بشيرود ال  تية الربا يية التي  من لون أن تتوم  ل مشاراة 
ي بتا الرني  شرًدا لمشاراتتا، و تتا تف ب أن يتومب الرني  وافت ا المسؤوليات الثقي ة وتى يلفبا ثمين 

رفي  الفشب وول ما، فالو ار لن يرفع وتى إ،ا توققت الم الوة، بب ف  أوسن ا وواب سيي فهلل، ومببير 
ليين يفييت  إال وفييت القييرار الم ييري اليي،ي يييرتبد ارتباًدييا وثيقًييا بييا من فيي  سيييتا . امييا أن توويييل المؤسسييات 
و رهلل رواتا المومفين يتد ا توفير ميوارل ماليية إ يافية ال تو يل  يماتات لتوفير يا، ف يً   ين الوا ية 

قاليييية  ثييييار االتقسييييام اإللارييييية إليييى ورشيييية  يييي مة إل ييييالد تووييييل المؤسسييييات الملتييييية وا متييييية والق يييانية،  وا 
والقاتوتية واال تما ية والثقافية التي  أو يلت م يال   فيرال و ما يات مين م ي وتتا بقيا  االتقسيام، ومراايق 
قاتوتييية سييياون التبامييب مبتييا  ييبًبا ل فاييية إ،ا لييم تتييوفر إرالد فوال،ييية ال يمايين أن تتييوفر ميين لون أن تاييون 

 الم الوة  لية وليست شا ية.
افي  فيي   ي،ا السيييات أن أشيير إلييى مشيا ة توقيييع ببييض أرا ي  اللوليية، واييهلل سيييتم التباميب مبتييا ببييل أن ي

لى توع من االقلوا ية الت  بلأت تمتير  استف تا الوا  ون   يتا لبتا  بيوت أو مشاريع ل بمب أو لير ا، وا 
القت يييالية وا متيييية، بميييا فيتيييا ميييا بيييين سييي ح السييي دة وأ تقتتيييا ا متيييية الم تقمييية بااللتقاميييات السياسيييية وا

التتسيييت ا متيي  والتبتييل بوقييهلل المقاوميية وم وقتتييا، وبييين سيي ح الف ييانب، ا ميير اليي،ي سيييؤلي إ،ا لييم يييتم 
لارتييييه إلييييى واقييييع أن السيييي دة ستسيييييدر   ييييى مييييا فييييوت ا رض والمقاوميييية  االتفييييات   ييييى  ييييبده وتتميمييييه وا 

 وت   ا ً  أم   ً .ستسيدر   ى ما توتتا، و ،خ و فة م موتة ل لام سي
إ افة إليى ميا سيبت،  تيام  شيية ليل  اليرني  وافيت ا مين أن تايون الم يالوة ال اريية تسيتتلهلل تمريير ميا 
تسيييمى ا يييفقة القيييرنا، وأن  يييلم التبييياد  اإلي ييياب  مبتيييا سييييدرح بيييلانب أ ييير ، مثيييب البيييولد إليييى االتقسيييام 

إ، يوييب موييب افييت ا توييالهلل بييين اومييا ا وتيييار وتوولييه إلييى اتف يياب، ولوي يية لييقد مقابييب تتلنيية دوي يية ا ، 
لو ن ومن ير ى أن يت م له من الف يانب والمؤسسيات ا  ير . اميا أن  تيام  شيية ليل  اوميا ا مين 
،ا لييم تييروض،   وً ييا إ،ا لييم تبتبييل  يين إيييران ووييقا ان، وتبتييرهلل  أن تسييتتلهلل الم ييالوة تروي ييتا، وا 

و يين بتييا  ا تفييات، قييل يييؤلي إلييى  ييربتا وتييقع سيي وتا بخسييرانيب وتوقييهلل الو ييوب   ييى السيي ح وتدييويرخ 
 باالستباتة بقوات م رية أو  ربية أو لير ما.

 ر ييت مييا سييبت لييي   بيير ن أن الم ييالوة مسييتوي ة، بييب  بييين و ييم المشييا ت والبقبييات التيي  تتد ييا 
 مقاربة م ت فة تت اوق ا ًيا الم الوة الشا ية لتووي تا إلى وولد وقيقية شام ة.



 

 20عربيـــةشــــؤون 

 

ن المقاربية الووييلد التي  يمايين أن تُت يقد الوويلدد التي  توتييام إليتيا الق يية والشيبا  يي  االتفيات   يى رقميية إ
شييام ة تبييرهلل متيي، البلاييية إلييى أييين سييتتتت ، ومييا،ا سيييقلم اييب ف يييب، و  وً ييا افييت ا واومييا ا، ومييا،ا 

التقسيييام، إ، باتيييت سييييو ،، وميييا سييييبد  اليييرني  مييين سييي داته و ييي وياته التييي  ت ييي مت اثييييًرا فييي  ميييب ا
 م ت هلل الس دات ف  يلو واولد؟

توتييام مقاربيية الرقميية الواوييلد أواًل إلييى رؤييية شييام ة تتموييور   ييى ايفييية موا تيية التوييليات والم ييادر التيي   
تتييلل الق ييية الف سييديتية،   وً ييا ال ييم المتييلرم وال ييم القاوييهلل ل سييتيدان، وتوميييهلل الفييرص المتاويية، 

ار يون، وليييين يسييييمووا بتوقيقتييييا وثاتًيييييا إلييييى إرالد قوييييية لييييلفع ا ثمييييان الفالييييية، ف  ووييييلد أ ييييلا  لا  يييييون و يييي
بسييتولة، وثالثًييا إلييى  دييد  مييب تتد ييت ميين ا ميير الواقييع لييي  ميين أ ييب ال  ييوع لييه والتايييهلل مبييه، وال ميين 
تمييا ميين  يي ب  أ ييب التتييور والمفييامرد بييالقفق المتسييرع  تييه، وال ميين ا ويي م واليتبفيييات والشييبارات الابيييرد، وا 

 من أ ب تفييرخ بالتلريل.التبامب مبه كأشلل وأارر التبامب مبهر 
 يمان أن تت من الرقمة الشام ة ما يوت  

إ ييالد اال تبييار ل مشييروع الييودت  والق ييية الف سييديتية ميين  يي ب التوايييل   ييى أن ف سييدين تميير بمرو يية  -
توييرر ودتيي ، وأن توسييي  السيي دة يدييرح متمييات بتييا  ليمقراديي  فيي  سيييات التوييرر الييودت  وتتد ييا تفيييير 

توايل   ى برتامل البيولد وتقريير الم يير والورّيية واالسيتق ب والمسياواد، و  يى الروايية والوقيوت وميفتتا، وال
 الدبيبية والتاري ية.

و ،ا يفترض و ع إستراتي ية سياسية وت الية موور يا البميب   يى تفييير ميواقين القيو  مين  ي ب مقاومية 
المتاسيييبة فييي  الوقيييت المتاسيييا؛ وتيييى تسيييم  ،ايييية ال تسيييقد أي شييياب، ولاتتيييا تسيييت لم الشييياب أو ا شيييااب 

تمييا إبقييا  الق ييية  بتوقيييت أ ييلاهلل الشييبا الف سييديت  ووقوقييه، فيي  وييب ودتًيييا فيي  مييب المييروهلل القانميية، وا 
وية، والتوا يل البشيري   يى أرض ف سيدين، وتيوفير مقوميات ال يمول، وتق ييب الم يادر وال سيانر، والوفيام 

وباد الم ددا  ت المبالية ل ق ية.  ى ما تبقى من مااسا، وا 
إ يييالد بتيييا  مؤسسيييات متممييية التوريييير   يييى أسييي  ودتيييية وليمقراديييية توافقيييية ومشييياراة سياسيييية اام ييية،  -

 لت م م ت هلل ألوان الديهلل الت  تؤمن بالمشاراة.
تفيير شاب الس دة وومانفتا والتقاماتتيا لتتاسيا فشيب وت ياوق إسيرانيب التفيات أوسي و، وتماشيًيا ميع وقيقية  -

 لولة ف سدين   ى اال تراهلل ا مم . و وب
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تشيايب واوميية وويلد ودتييية تبتميل برتامً ييا سياسييًيا يوفيم الوقييوت وا  يلاهلل ويسييتديع التباميب مييع الواقييع  -
 بات اخ تفييرخ .

االوتاييام إلييى اتت ابييات متتمميية ولورييية   ييى  ميييع المسييتويات والقدا ييات،  اميية ومو ييية، ويثمييا أمايين  -
مبييييايير مو ييييو ية وا تمييييال الوفييييات الييييودت  فيييي  ا ميييياان اليييي،ي يتبيييي،ر فيتييييا إ ييييرا   ،لييييم، واالتفييييات   ييييى

االتت ابات،   ى أن تاون االتت ابات ف  إدار الوولد وألاد من ألوات مقاومية االويت ب، و  يى الواوميات 
مين الت  ستشاب أن ت سيل الوويلد الودتيية في  ايب ا ويواب بفيض التمير  ين تتيانل االتت ابيات، فميا يتفيير 

 سي تار رني  الواومة وايهلل ستوقع الوقانا الوقارية لون إق ا  أول.
وتيييى تقييييل فيييرص الت ييياح فييي  ا تمييياع القيييا رد وال ياتفييي  بتولييييل  يييلوب أ مييياب وتشيييايب ل يييان ل بوييي  فييي  
الق ييايا الم ت فيية، ال بييل ميين توسيييع تمثيييب المشيياراين فيي  الوييوار لي ييم افييا ات ودتييية مسييتق ة، مييع تمثيييب 

 سا  والشتات، وتمثيب الشباا المفيبين ب ورد تتتاسا مع و مه ولورخ وداقاته.أوسع ل ت
لون مشييياراة وقيقيييية ال تو يييل م يييالوة، وال يماييين توقييييت الت ييير. والمشييياراة تبتييي  توميييب المسيييؤولية  مييين

وتوقيع المااسا من و  ى م ت هلل ا دراهلل، وبت،ا تاون لليتا قيالد واولد ومؤسسية ودتيية  امبية وبرتيامل 
 مشترم يولل ايهلل تقاوم ومتى تفاوض  بر قرار واول ومر بية واولد .

فيي  ال تييام إن مييا يت ييمته  يي،ا المقيياب دمييوح  ييًلا ومتبيياا  مييع مييا ي ييري   ييى أرض الواقييع، ولاتييه وفييت 
ا تتيييالي المقاربييية ال يييرورية ل  ميييع ميييا بيييين المبيييال  والوقيييوت والم يييال  مييين لون مفيييامرات وال تتييياقالت 

في ة إ،ا ا تملت بتوقيت التقلم والت اح واالتت ار، و  ى مين ييؤمن بتيا أن يسيبى لتوقيقتيا، م اتية، و   ا
 و  وً ا أن مواوالت توقيت الم الوة وفت مقاربات أ ر  قل فش ت ومبر ة ل فشب.
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 السعودية.. والحرب إذا لم تقع؟

 2017\11\14  العربي الجديد  إياد الدليمي
تُقرع دبوب الورا بقود ف  الشرت ا وسد. أ م من لم يسمبتا. و ،خ المرد، تتد يت الدبيوب مين السيبولية. 

ر ميين السييبولية أ ييوات  ييالد  ليييلد لييم تولفتييا الرييياض،  ليييلد  يي    يتييا. متيي،  ييامين فقييد، بييلأت ت ييل
دبوب الورا. ااتت الميرد ا وليى بسير ة وربميا بشياب مفيا  ،  تيلما أ  تيت الريياض الويرا   يى  ما ية 
الووث  ف  اليمن الت  اتق بت   ى الشر ية، يومتا شا ت توالفًا  ربيًا، و يشت ل مًا لب وماسيًا ابييرًا لت يم 

 الورا. 
هلل البرب  ف  سما  اليمن، لمواولة إ الد الشير ية.  اميان ومياقاب  امان أو أاثر مت، و قت دانرات التوال

اليييمن يبيييش أتييون الوييرا، بييب إتتييا امتييلت وتدييورت، لتشييمب اييب متيياو  الوييياد، فييالاوليرا اتتشييرت بشيياب 
م يييهلل بييين اليمتيييين، وم ييادر ال ييوع تتييلل أاثيير ميين سييببة م يييين يمتيي ، ببييل أن أل ييت التوييالهلل البربيي  

 ية والبورية وال وية. أ وا  اليمن البرّ 
بييب ا اثيير ميين ،لييم أن الوييوثيين اليي،ين شييتت السييبولية الوييرا   يييتم بيياتوا اليييوم أقييو ، ويم اييون  ييواري  
بالستية دار أول ا من اليمن، وسقد ف  ورم مديار الم يم  اليل في  الريياض، قادبيًا مسيافة أاثير مين أليهلل 

 ين وتمًا،  قا الورا السبولية. اي ومتر،  و  اروخ إيرات  بامتياق، و ب إلى الووثي
 يي،ا ببييض مييا وققتييه ا ا ييفة الوييقما التيي  مييا قالييت  بتييًة تتييقهلل فيي   ا ييرد السييبولية، وقبييب أن تتييلأ ت ييم 
ال بتيية، ااتييت السييبولية قييل فتوييت، باالشييترام مييع اإلمييارات،  بتيية أ يير ، بو ييار ما قديير، لي سييرا و يفييًا 

رلم مييين م ييي  أاثييير مييين  مسييية أشيييتر، ليييم يوقيييت و يييار  يييالقًا وميييؤثرًا   يييى ال يييبيل اليييلول . و  يييى الييي
السيييبولية واإلميييارات لقدييير شيييينًا مييين ألرا يييتم التييي  قيييالوا إتتيييا مداليييا   يييى اللووييية أن تتفييي، ا، بيييب   يييى 
 البا  قالت قدر تماساًا، وموقفتا بات أاثر   بًة، و   تاسا الم تمع اللول  ت رد لق يتتا الباللة. 

سيبولي، موميل بين سي مان،  بتية اليلا ب، ببيل أن شيّن، في  الرابيع مين تيوفمبرو ببل ،ليم، فيت  ولي  البتيل ال
تشرين الثات  ال اري، وم ة  ل من و فتم فاسلين، وما أاثر م ف  مم اية ا ميرا  الي،ين يسيتتقفون  قيتية 
الييب ل متيي،  قييول دوي يية. ولايين،   ييى الييرلم ميين ،لييم، لييم ي ييلت أوييل أن  يي،خ اال تقيياالت  ييا ت لماافويية 

سال ووسا. إتتا  م ية ل ت  ص من ال  وم.  وي  أن بن س مان  و ول  البتل، وال أويل يتافسيه في  الف
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 بولخ ال ارو   توو البرش، إال أن ،لم ال يمتع من أن  تام أ توة ف  البان ية الواامية ال تيراخ ميؤ ً  
 لت،ا المت ا، وربما ااتت تبل البلد لفبب ش   لمتبه من الو وب إلى البرش. 

بيالتقامن مييع ،لييم ا ييه، فييت  بيين سيي مان  بتيية  ليييلد، بخرلامييه رنييي  الييوقرا  ال بتييات ، سييبل الوريييري،   ييى و 
تقليم استقالته من الرياض، بدريقة ال ت  و من اإل اتة. رافت ،ليم ت يبيل ليير مسيبوت مين السيبولية ت ياخ 

   إيران ووقا ان ال بتات ، ،راع إيران الت  ُتسير ب ل ا رق وتوامتا.
تبييم، ي ييا قدييع يييل إيييران واييب أ،ر تييا فيي  المتدقيية، ف قييل  ربييلت و الييت و ييالت سييتوات دوي يية، ميين لون 
رالع، وميين لون أي  ييوهلل ميين أوييل، ومييم ت يياهلل، ميين السييبولية، أم ميين أميراييا، أم ميين إسييرانيب؟ ال أوييل. 

ربيية، بفيلال ولمشيت ا تم لم يرلبوا بمتع إيران من التف فب والتولب، وتى باتت تسيدر   ى أربيع  وا يم  
 وبيروت و تبا . 

ولان،  ب يتم قدع يل إيران بو ار قدر؟  ب يتم قدع يل إيران ب را وقا ان مين  ي ب إسيرانيب؟  يب 
قدييع يييل إيييران بالتوييالهلل مييع أدييراهلل يمتييية فاشيي ة، واسييتببال أ ييب ا رض والقا ييلد الشييببية. وأشييير  تييا إلييى 

موميل بين سي مان وفيلًا مميثً  ليه ال مبية الما يية، إال أن ا مير  وقا الت مع اليمت  ل  ي ح الي،ي التقيى
 أثار ل ا ول   تل أبومب ، مومل بن قايل، فسار ت وسانب اإل  م السبولية إلى سوا ال بر مباشرد. 
لييي  لبتييان السيياوة المث ييى لقدييع يييل إيييران، إتتييا مو ييولد  تييام فيي  سييورية، تقاتييب متيي، سييتة أ ييوام وفشيي ت 

، فميين اليي،ي مييتبام ميين التييل ب 2003أن توا تتييا، إتتييا  تييام فيي  البييرات تببيي  وتييلمر متيي، السييبولية فيي  
وموا تتتا؟ يبلأ قدع يل إيران ف  المتدقة بموا رد تفو، ا ف  سورية، ومتع االمتيلال ال فرافي  الي،ي  يار 

وت، ا إليى لبتيان. يربد إيران بوقا ان،  بر البرات وسورية، ال أن تقفق السبولية   ى اب  ،خ الوقانت، 
وفيي  الوقييت تفسييه، تفييلت البدايييا لواوميية بفييلال،   ييى أمييب أن يبييّقق و ول ييا االقت ييالي ميين تفو، ييا فيي  

 البرات ف  موا تة إيران. 
والة االرتبام الت  تسول ف  السبولية، مت، تول  الم م س مان وابته مومل مقاليل ا مور، لن تقول إلى قديع 

ت  ما ستقيل من تراام الفشب ف  المتدقة، وربما توسع تفو، إيران أاثر وأاثر. يل إيران ف  المتدقة، وا 
يقيتييًا إن لبتييان لييي  فيي  وا يية إلييى وييرا  ليييلد، امييا أن إسييرانيب لييير مبتييية اون،   ييى مييا يبييلو، ل تييل ب 

 يب ببمب  ساري  ل الوقا. وأي ًا ال يمان ل سبولية إال أن ت فد سياسيًا واقت اليًا   ى لبتان، مين أ
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إ يييباهلل ويييقا ان، أميييا  ييييار الويييرا، فختيييه ال يبيييلو  ييييارًا مماتيييًا اون، وتيييى ليييو ااتيييت الرلبييية السيييبولية 
 مو ولد، فالبالم ال يبلو مؤيلًا  ،ا ال يار. 

تميييا فييي   يبقييى أن دبيييوب الويييرا التييي  تقر تيييا السيييبولية بقيييود ربميييا ال تتب يييت بيييخيران وتيييل  تا فييي  المتدقييية، وا 
م  تام  م ية ف ب قسري بين السبولية وتاري تا السي ف  اإلسي م ، مواولية فيرض اللا ب السبولي، فاليو 

  متة قسرية   يى اللولية بايب مرافقتيا، و يو أمير يوتيام  يلد دبيوب تُقيرع، وتيى ال يتتبيه أويل إليى ميا ي يري 
 وسي ري  تام.
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 جنوب سورية: ساحة مواجهة إسرائيلية إيرانية

 2017\11\14  العربي الجديد  محمد أمين
يقترا الموقهلل البساري ف   توا سورية و توا لربتيا مين وافية ال يلام، في  ميب مسياعو إيراتيية، ليم تبيل 
 افييية، تسييتتلهلل ترسييي  و ييول لانييم لدتييران لييير ببيييل  يين إسييرانيب، التيي  أ  تييت تبرمتييا ميين ميي،ارد تفييا م 

لا المؤقتية في   تيوا سيورية، روسية أميراية أرلتية ُوّقبت أ ييرًا في   ّميان، لتوسيي  متدقية ا فيض الت يبي
ولييم ت ييا مد ييا تييب أبيييا فيي  إببييال م يشيييات إيييران  يين ا را يي  السييورية والف سييديتية التيي  توت تييا بمسييافة 

اي ييومترًا. وواولييت واشييتدن امت يياص ل ييا إسييراني   يت ييا ل، ميين  يي ب التوايييل   ييى أن الميي،ارد  50
وسياو أايلت أن المي،ارد ليم تت يمن  ي،ا ا مير، ت ت   ى     القوات ا  تبية من  توا سورية، لان م

و و ما يؤس  ل  فات تلفع الموقهلل توو توقيم، ربما ال يقهلل  تيل ويلول االشيتبام الا مي ، و يو ميا تبيل  
ف  إ  ن رني  الواومة اإلسراني ية، بتيامين تتتيا و، أم  اإلثتين، أتيه أب يا الوالييات المتويلد وروسييا، أن 

 رهلل وفت ااوتيا اتتا ا متيةا  بر الولول السورية.إسرانيب ستوا ب الت 
وتشبت ورا ت يريوات بيين موسياو وواشيتدن   يى   فيية المي،ارد الروسيية ا ميرايية ا رلتيية المبرمية في  

توفمبروتشرين الثات  الوال ، ووب  توا لرب  سيورية، ليل م اتفيات وقيهلل إدي ت التيار   يى  8 ّمان، ف  
  يتيا. وتقيوب موسياو إن واشيتدن توياوب اتووي تياا بشياب يتياقض ميا ورل فيتيا. دوب  دود التما  المتفت 

ود بييت روسيييا ميين أميراييا، أوب ميين أميي ، الاييهلل  يين مويياوالت توويييب تييص الميي،ارد، م يييفة لقييل   ييبت 
الميي،ارد قبييب اإل يي ن  تتييا، ل بويي  والمشيياورات   ييى مسييتو  ال بييرا ، وتييم االتفييات   ييى  يييفتتا فيي  قميية 

اتاتا، مين قبيب وقييري ال ار يية الروسي ، سييرل  الفيروهلل، وا ميراي  رياي  تي رسيون، قبيب أن اأبيما ف  ل
ترفع إلى الرنيسين الروس ، ف ليمير بوتين وا ميرا  لوتالل تراما، ال ي،ين أقّرا يا بشياب تتيان . وأو يوت 

د الييم تييتص   ييى موسيياو، فيي  بيييان تشييرته  ييفوة قا ييلد وميميييم البسييارية فيي  السيياوب السييوري، إن الميي،ار 
     ميع القوات ا  تبية  ن  تيوا لربي  سيورية، بميا فيتيا القيوات اإليراتيية والف يانب المسي وة المواليية 
لتا اما ال ت وقارد ال ار ية ا ميراية. اما أن موساو لم تقلم و ولًا ببوي  ،ليم ميع السي دات في  لمشيت 

ت يييمن بقيييا   تيييوا لربييي  سيييورية تويييت سييييدرد اميييا أشييييعا. وايييان مسيييؤوب أميراييي  قييياب إن مييي،ارد  ّميييان ا
المبار يية السييورية وتييى إتمييام التسييوية السياسييية  قميية السييوريينا، لايين موسيياو تؤاييل أن  يي،ا لييم يييرل فيي  
الم،ارد، ف  اتتام مبدن لواشتدن بالترا ع  ن تفا مات أبرمتتيا مبتيا. ورأ  المتويل  باسيم وقارد ال ار يية 
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وا ييل قييوات بيي لخ ولور ييا   ييى ا رض فيي  سييورية رسييم  وشيير  ، اوتييه  ييا  اإليراتييية، بتييرام قاسييم ، أن ات
بالتتسيييت مييع الواوميية السييوريةا. وأو يي  أن ادتييران تريييل تدتييير اافيية المواقييع السييورية ميين اإلر يياا، امييا 
 ستشارم ف   م يات اإل مار مستقبً  وستستمر بب قات ال لاقة الت  تربدتا بلمشتا،   ى ول و فه.

إسرانيب لم ت هلل  يبة أم تا بشون اتفات  مان، لبلم إلرا ه ل مدالا اإلسراني ية بشيون إببيال القيوات اما أن 
اي يومترًا   يى ا قيب مين الويلول  50اإليراتية والم يشيات التاببة لتا، والت  تتتشر ف   توا سيورية، مسيافة 

وات   تييية    ييا  ميين وييقا مييع ال اتييا الموتييب ميين   ييبة ال ييوالن السييورية. وقيياب تتتيييا و، فيي  ت ييري
ال ياييول فيي  البرلمييان، اتسيييدر   ييى وييلولتا وتوميي  ب لتييا وستوا ييب القيييام بيي،لما. وأ يياهلل اأب فييت أي ييًا 
أ ييلقا تا، أواًل فيي  واشييتدن وايي،لم أ ييلقا تا فيي  موسيياو، أن إسييرانيب ستت ييرهلل فيي  سييورية، بمييا فيي  ،لييم 

يةا. و ا  االتفات ف    يم أتبيا   ين سيب  إييران الوثيي   توا سورية، وفقًا لفتمتا ووفقًا الوتيا اتتا ا مت
لتثبيت و ول يا البسياري في  سيورية، ليي  في  إديار إلارد ورفيل المبيارم الواليية التي  ت و يتا في  سيورية، 
 بيير م يشييياتتا الم ت فيية إلييى  اتييا قييوات التميييام السييوري، بييب او ييول اسييتراتي   لانييم. ووسييا مب وميييات 

بريداتية، مت، أيام، مل مة ب ور التقدتتا ا قمار اال يدتا ية، فيخن إييران مت ردية تشرتتا  ينة اإل،ا ة ال
اي يييومترًا مييين  50فييي  إتشيييا  قا يييلد  سيييارية ا ييي مةا فييي  مليتييية الاسيييود  تيييوا لمشيييت، و  يييى ببيييل تويييو 

والشييتر  2016مرتفبييات ال ييوالن السييورية. ور وييت م ييالر أن  م ييية البتييا  تمييت فيي  الفتييرد بييين تييوفمبر 
 يييي ، مشيييييرد إلييييى أن القا ييييلد سيييييرابد فيتييييا  الهلل البتا يييير، ميييين  تسيييييات أففاتييييية وبااسييييتاتية، ميييين الما

 المت وين ف  م يشيات ت  ع لقيالد االور  الثوريا اإليرات .
وتيييللب  ييي،خ التديييورات المت وقييية فييي   تيييوا سيييورية   يييى أن الموقيييهلل فييي  دريقيييه إليييى الت يييبيل بيييين فرقيييا  

تؤاييل أتتييا ليين تتوقييهلل  يين اسييتتلاهلل أ ييلاهلل  سييارية تاببيية ل تمييام وو فانييه ال ييراع،   و ييًا أن إسييرانيب 
اإلييراتيين في  سييورية. ولأا الدييران اإلسيراني     ييى ق يهلل أي  يلهلل تشييم تيب أبييا فيي  أن و يولخ يشيياب 
 ديرًا مباشيرًا   يى أمتتيا. اميا أ  تيت، ال مبية الما يي ، أتتيا أسيقدت ديانرد اسيتد ع روسيية ال يتع فييوت 

والن. وال تبل قا لد االاسودا ا ولى من تو تا ف  سورية، إ، تؤايل م يالر م ت فية أن االوير  مرتفبات ال 
الثييوريا اإليراتيي  بييات، ميين  يي ب أ،ر ييه المتبييللد فيي  سييورية أبرق ييا اوييقا انا، القييود ال يياربة فيي  الييب ل، 

ري السيوري، البمييل أوميل وباتت له  لد قوا ل متتشرد ف   لد أماان. وف   ،ا ال لل، يؤال المو يب البسيا
رويياب، أّن االمبتييى اليي،ي توييّلثت  تييه  ينيية اإل،ا يية البريداتييية  ييو ل ييل م البسيياري والتمويييب فقييدا، مو ييوًا 
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أن ا تام البليل من المواقيع المتمية، التي  ال يسيتديع وتيى  يباد قيوات التميام ل ولتيا، ايالمبتى الق يا   
ليتة و ياا. وأشيار إليى أّن االقيوات اإليراتيية تيتوّام بمبميم قرا مدار لمشت اللول ، وقا لد  ّقان  توا م

المدارات السورية، ولتا مقرات  سارية فيتا، ما  لا مدار وميميم لرب  سورية في  ال ،قيية الي،ي تتمرايق 
فيه القوات الروسيةا، م يفًا، ف  ولي  مع االبرب  ال ليلا، أن اإليران   ويات بخقامة تقادتا البسيارية 

متييادت التيي  تقييع فيي  مويييد البا ييمة لمشييت،   و ييًا ببييل أن تييّم متبتييا ميين إقاميية تقديية بورييية ببييل فيي  ال
 التلّ ب الروس ، وتق يص   وياتتا ف  المتادت الساو يةا.

وبييرق أ يييرًا تدييور يشيي  بييون إيييران ت دييد لو ييول دويييب ا مييل فيي   تييوا سييورية، إ، يؤاييل تشييدا  أن إيييران 
ا التيابع ليي االوير  الثيوريا اإليراتي  313هلل لر يا الشيمال ، تويت اسيم اال يوا  شيا ت م يشييات  لييلد في  ريي

ف  سورية. وااتت إيران بلأت تيل  تا البسياري المباشير في  سيورية  ي ب البيام ا وب مين الثيورد، إ، لفبيت 
بم يشييات إليى وا تيية ال يراع، تويت ،ريبيية اوتمياب تبيرض مقييام االسيت قيتياا  تييوا لمشيت ليز، ، لتبييلأ 

بل ،لم ف  إتشا   شرات الم يشيات، توق يت في   ميوم اليب ل. اميا لفبيت بمرتققية مين البيرات وأففاتسيتان ب
وب ييلان أ يير  إلييى  تييون  يييراع و ييلت فيي  اسييتبارخ توقيقييًا لمسيييبا ا بالتيمتيية   ييى سييورية. وتراييق دتيييران 

إ، باتيييت متدقييية ا تمامتيييا   يييى ال تيييوا السيييوري ويييي  البا يييمة لمشيييت، والتييي  باتيييت متوامييية بمفا ييي تا، 
االسييت قيتيياا قا ييلد  سييارية لييياالور  الثييوريا اإليراتيي  يسيييدر ميين   لتييا   ييى  تييوا البا ييمة بشيياب 
اامب. وتسبى دتران إلى توسيع تدات اا مانا لم يشياتتا مين  ي ب اإلبقيا    يى و يول لتيا  يمن الويلول 

تيييادت تفيييو، اويييقا انا فييي   تيييوا اإللاريييية لمويييافمت  لر يييا والقتيديييرد،   و يييًا أتتميييا   يييى تميييا  ميييع م
لبتان، و و ما يؤس  ل لام مباشر ميع إسيرانيب، لين يبقيى ا رلن بمبيقب  تيه في  وياب ولوثيه. اميا تسيبى 
إيران إلى توسيع  وامش مااسبتا ف  أي اتفات سياس  يتت  ال راع ف  سورية، مين  ي ب المسياومة   يى 

  الموقيهلل الروسي  اليرافض ليلفع  ي،خ الم يشييات شيمااًل ورقة الم يشيات الت  قر تتا ف   تيوا سيورية. و يا
 ليقيل الموقهلل تبقيلًا.
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