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البدث « راًذ»وجُلزضىن « جاي»بين بىمبُى … ؟«الضفت الغزبُت»هل ًتدمل ألاردن مطؤولُت 

 في واشىطً« عاكل»مطتمز عً 

 ما هي سياسة بالده في سوريا« ال يعرؼ»طاقـ السفارة األمريكية 
 3102\4\33«: القدس العربي» -عمان  بسام البدارين

شػػعرت العاةػػمة األردعيػػة يمػػاف سياسػػيًا بتػػدر مػػف االسػػارالاة وهػػي اعاظػػر اطاللػػة وزيػػر الالار يػػة األمريكػػي 
ال ديػػد مايػػؾ بومبيػػو لسػػببيف : األوؿ هػػو يػػدـ ورود اسػػـ األردف فػػي الكػػالـ األمريكػػي يػػف قػػوات يربيػػة قػػد 

 اكمؼ بمهاـ التوات العسكرية في سوريا .
دة الاػػي اطويػػت بهػػا إدارة الػػرليس دوعالػػد ارامػػب يمػػت إ ػػـ المسػػايدات إلػػت والسػػبب النػػاعي يامنػػؿ فػػي الزيػػا

 األردف بعد اوقيع مذكرة السعوات الالمس.
في متاربات غرفة الترار األردعية المركزية أسوأ ما يمكف اف يإدث يمت اإلطالؽ هو الافكير بالضغط يمػت 

 األردف إلرساؿ قوات يسكرية إلت العمؽ السوري.
ف اف يإػػدث فػػي المتابػػؿ يمػػت المسػػار الفمسػػطيعي األردعػػي هػػو اعضػػماـ وزيػػر الالار يػػة ال ديػػد وأسػػوأ مػػا يمكػػ

ر ؿ االساالبارات مايؾ مومبيػو إلػت الالعػدؽ الػذي يمنمػش مساشػار األمػف التػومي ال ديػد  ػوف بولاػوف يعػدما 
 د الغامض.ضمف مشروع السالـ األمريكي ال دي« الضفة الغربية»ياعمؽ األمر باإميؿ األردف مسؤولية 

المسػايدات الماليػة األمريكيةػ بالرغـ مف اعهػا غػير ممزمػة بػالعص ويمكػف الارا ػع يعهػا فػي اي وقػت امريكيػا 
إال أعها الففت مف معسوب اإلإباط يعد العالبة األردعية الالػبيرة الاي الازاؿ اػؤمف بػ ف أسػػوأ مػا إةػػػؿ فعػػاًل 

ه الشػػػػهير بشػػػ ف التػػػدس والسػػػفارة بػػػؿ فتػػػداف األردف لسػػػإره لممممػػػػكة فػػػي يهػػػد الػػػرليس ارامػػػب ليػػػػس فتػػػط قػػػرار 
المػػ لوؼ فػػي الاػػ نير يمػػت التػػرار األمريكػػي بداللػػة الاةػػريل الشػػهير لعالػػب الػػػرليس مايػػػؾ بػػػيعس يػػػعدما زار 

 يمػاف وأبمغ اإليالمييف ب عػش ااػفؽ مع الػتيادة األردعػية يمت شػية واإػد وهو يدـ االافاؽ.
ألردعية ال اعرؼ الكنير يف الوزير بومبيو الاليب ال ديد في قيادة دبموماسػية امريكيػة واضل اف الم سات ا

اـ ادميرها معه يا الةوةػا وأف بومبيػو يػزور معطتػة الشػرؽ األوسػط بسػرية بعػد إمػؼ العػااو إاػت قبػؿ أف 
 يماتي طاقـ وزاراش .
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دعيػػيف وغيػػرهـ فعمػػاف اسػػاتبؿ  ريػػة امػػؾ اشػػارة سػػمبية يميتػػة فػػي ذهػػف البػػراة الدبموماسػػية األمريكيػػة مػػف األر 
مإاممػة مػع ضػيفها األمريكػي البػارز مسػاة أمػس األإػد بػالرغـ مػف اعهػا كعاةػمة إميفػة وةػديتة « ويظيش»

 ياةمة ممانمة ال يو د سفير أمريكي فيها إات اآلف. 20اعضـ إلت 
الـ باأليمػػاؿ فػػي يمػػاف الاػػزاؿ العالقػػات األمريكيػػة مػػع األردف فػػي نوبهػػا الرسػػمي يمػػت األقػػؿ اتػػاد مػػف قبػػؿ قػػ

وهو الدبموماسي هعري ووسار ويبدو اعش ال ياميػز بػال رأة الكافيػة ويبمػغ مػف ايسػر مػف األردعيػيف بػاف وظيفاػش 
ايسيريش وليست سياسية ويهاـ بةورة الاةة بالاركيز يمت اف اعفيذ ويػد ارامػب بعتػؿ السػفارة فػي التػدس لػف 

 دعي.يؤدي إلت اإاتاعات ومظاهرات في الشارع األر 
يباسػػػػـ الدبموماسػػػػي األمريكػػػػي عفسػػػػش يعػػػػدما يسػػػػ لش سػػػػفير لدولػػػػة غربيػػػػة بو ػػػػود سياسػػػػييف أردعيػػػػيف فػػػػي اإػػػػد 
اال امايات يف سياسة بالده في سوريا بةػورة مإػددة.. يباسػـ ويشػير إلػت أعػش ال أإػد بمػا فػي ذلػؾ طاقمػش 

مع الدبموماسي في األردف فػي يعرؼ بةورة مإددة ما هي سياسة بالده في سوريا. امؾ واقعة ياداولها الم ا
الوقت الذي اعشغؿ فيش المؤسسة األردعية بالمتارعة ما بيف الالطاب الذي يمكف اف يساالدمها ضػيفها بومبيػو 
وبػػػيف الالطػػػاب الػػػذي سػػػبؽ اف اسػػػاالدـ مػػػع سػػػمفش الػػػوزير ايمرسػػػوف والموةػػػوؼ باعػػػش ةػػػديؽ إمػػػيـ لػػػبعض 

 األردعييف العافذيف.
 فػػي يمػػاف قبػػؿ أسػػابيع قميمػػة فتػػط مػػف طػػي ةػػفإاش وغيابػػش يػػف المشػػهد ايمرسػػوف كػػاف قػػد قضػػت وقاػػًا طػػويالً 

إاماًل معش يمميًا كؿ الرهاعات األردعية الداالمية يمت إميؼ عافذ في البيت األبػيض قيػؿ اعػش ةػديؽ وشػريؾ 
 لمرليس دوعالد ارامب.

المػػس الاػػي دفعػػت آالػػر التػػرارات الاػػي وقعهػػا ايمرسػػوف واهػػـ األردف هػػي ونيتػػة مػػذكرة سػػعوات المسػػايدات ال
 المؤسسة األردعية لتدر مف االسارالاة.

وآالر م دبة طعاـ سياسية أقامها قبؿ رإيمش وزير الالار ية األردعػي ايمػف الةػفدي الػذي ضػغط بشػدة آعػذاؾ 
قبػػؿ اف يا مػػؿ ال ميػػع الطػػوة مربكػػة اضػػافية فػػالوزير ال ديػػد « البريسػػايا السياسػػي»لكػػي يإةػػؿ يمػػت هػػذا 

 أعش م هوؿ لألردعييف يمت المساوى السياسي والدبموماسي طبعًا. بومبيو ر ؿ غامض واألهـ
األهـ اليـو هو اف يماف مرااإة الف بومبيو قرر يدـ ا اهمها في اوؿ زيارااش لممعطتة فالرسالؿ الاي اةػؿ 
مػػف  ماياػػش بعػػد اعييعػػش كاعػػت امػػؾ الاػػي اإػػاوؿ اقعػػاع األردعيػػيف الغاضػػبيف بشػػ ف ممػػؼ التػػدس بػػ ف الػػرليس 

قػػد يسػػ ؿ لم اعػػب العربػػي والفمسػػطيعي عتطػػة اذا مػػا قػػرر يػػدـ امبيػػة ديػػوة بعيػػاميف عاعيػػاهو لمإضػػور ارامػػب 
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مف شهر أيار/مايو لرياية إفؿ ادشيف متػر السػفارة األمريكيػة وسػط التػدس الغربيػة وفػي  15شالةيا في الػ 
 يمؽ المةالل األردعية.

ررة فػػي كػػؿ األإػػواؿ ولكػػف مسػػاويات الالطػػر يػػاممس األردعيػػوف هػػذه المػػرة مػػع بومبيػػو لػػيس مةػػالإهـ الماضػػ
المإاممػػة لماسػػاؤؿ يػػف مػػا اذا كػػاف الضػػيؼ األمريكػػي المةػػعؼ بايابػػاره معاةػػرًا قويػػًا لميمػػيف اإلسػػراليمي قػػد 
يػػػ اي باليػػػارات اعاإاريػػػة او غيػػػر معطتيػػػة او مػػػف ذلػػػؾ الطػػػراز الػػػذي يكػػػرس  هػػػؿ الطػػػاقـ الإػػػالي فػػػي البيػػػت 

 التضية الفمسطيعية والمعطتة.األبيض منؿ بولاوف وكوشعير بواقع 
لػػدى يمػػاف همػػـو كبيػػرة فػػي المسػػ لة األمريكيػػة لػػيس أهمهػػا اسػػاعادة او مإاولػػة اسػػاعادة ولػػو  ػػزة بسػػيط مػػف 

 عفوذها الذي اإف اليش في الماضي في معادلة الترار األمريكي.
طاولػة الاسػوية المتبمػة  وليس مف بيعها فتط السعي إليادة اتديـ الالبرة األردعيػة فػي التضػية الفمسػطيعية يمػت

بؿ األهـ هـ ااتاة شر امؾ المبادرات الاي يتارإها األمريكيوف اليـو او يالططوف لها مف ارامػب إلػت بولاػوف 
 وكوشعير إلت بومبيو.

 أكنر مف اإتيؽ المةالل .« إعاإارية»األردف يريد ا عب المفا آت والاليارات الاي يةفها ب عها 
ألف األمر في المسػالة الفمسػطيعية مػناًل لػـ يعػد ياعمػؽ بػدور ال الػالؼ يميػش فػي  امؾ معادلة في غاية الاعتيد

الوةػػػاية الهاشػػػمية فػػػي ممػػػؼ التػػػدس وال بمػػػعل العػػػرب والفمسػػػطيعييف اي مالػػػرج اسػػػارااي ي يمػػػت شػػػكؿ بػػػؤرة 
ؽ  غرافيػػة لهػػـ باسػػـ التػػدس الشػػرقية. بػػؿ ياعمػػؽ  زليػػا وبدقػػة فػػي و ػػود أي ياقػػؿ فػػي األدارة األمريكيػػة يوافػػ

 يمت اف الرليس ارامب معل اليميف اإلسراليمي التدس برماها يمت طبؽ مف ذهب وم اعًا.
وبػػػدوف الإةػػػوؿ مػػػف إسػػػراليؿ يمػػػت أي اعػػػازؿ إتيتػػػي و ػػػوهري يمكػػػف اف يسػػػايد فعػػػاًل باسػػػوية قابمػػػة لمإيػػػاة 

دة بتػػدر مػػا بعػػدما اةػػبل مطمػػب العػػرب والفمسػػطيعييف واألردعيػػيف لػػيس دولػػة فمسػػطيعية قابمػػة لمإيػػاة وذات سػػيا
هػػو اسػػوية  ديػػة اسػػاطيع الةػػمود والوقػػوؼ يمػػت ر مػػيفا األمػػر الػػذي يشػػؾ األردعيػػوف وغيػػرهـ فػػي أعػػش قيػػد 

 االإاماؿ.
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ت وعلى الفلططُيُين   ”الصمت والتىكف عً التذمز“بً ضلمان: اللضُت الفلططُيُت لِطت أولٍى

 2310\4\33  ”:القدس العربي”-لندن
إف التيػادة الفمسػطيعية ومعػذ ”ولػي العهػد السػعودي مإعمػد بػف سػمماف قولػش: عتمت ةإيفة إسراليمية يمت لساف

ت الفػػرصا واػػرفض  ميػػع المتارإػػات. واف يمػػت الفمسػػطيعييف التبػػوؿ بػػالعروض المتدمػػة  40 يامػػا وهػػي اُفػػور
 ”.فميةماوا وياوّقفوا يف الاذّمر” ا أو”لهـا والعودة إلت طاولة المفاوضات

راليمّيةا العتاب يف افاةيؿ المتاة الذي  مع ولي العهد السػعودي مإمػد بػف اإلس” معاريؼ“وكشفت ةإيفة 
 سمماف مع ممنمي معظمات يهودية الالؿ زياراش الشهر الماضي لمواليات الماإدة.

أف التضية الفمسطيعية ال اشكؿ اولوية قةوى بالعسبة لمإكومة السػعوديةا “وايابر بف سمماف وفؽ الةإيفة 
 ”.ا أكنر أهميةا لماعامؿ معها منؿ إيرافهعاؾ قضاي“مضيفا ” 

وأشػػارت الةػػإيفة إلػػت أف بػػف سػػمماف أكػػد يمػػت ضػػرورة الوةػػوؿ الػػت اسػػوية واافػػاؽ اسػػراليمي فمسػػطيعي قبػػؿ 
 اطبيع العالقات بيف الرياض واؿ ابيب.

اإلسػراليمي -يوكاف ولي العهد السعوديا الاتت الالؿ زياراش لمواليات الماإػدة األمريكيػةا بالمميػاردير األمريكػ
 إاييـ سابافا الذي ُيعابر مف أكبر الدايميف لالقاةاد وال يش اإلسراليمي.

اإلسراليميةا إيػث أوضػل األميػر السػعودي يومهػا –وذهبت الةإيفة إلت أف المتاة اعاوؿ العالقات السعودية 
 أف الوقت قد إاف لفةؿ  ديد في العالقات بيف البمديف.
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 مصز: مطتعدون للتفاوض مع الىظام خال إطالق ضزاح مزس ي و"املعتللين" إخىان

السػػػمطات المةػػػرية يػػػادة مػػػا اعفػػػي و ػػػود كمعاتمػػػيفك لػػػديهاا وكػػػرر السيسػػػيا أكنػػػر مػػػف مػػػرةا أف الإػػػوار مػػػع 
 ال ماية بػكبيد الشعبك.

 2310\4\33إسطنبول/ األناضول 
ا 2013ا الاي اإظرها السمطات المةرية معذ يػاـ قاؿ إبراهيـ معيرا عالب مرشد  ماية اإلالواف المسمميف

 مساة األإدا إف ال ماية مساعدة لمافاوض مع العظاـ بنالنة شروط. 
 ػػػاة ذلػػػؾ فػػػي متابمػػػة مػػػع قعػػػاة كال زيػػػرة مباشػػػرك التطريػػػةا بػػػالازامف مػػػع ديػػػوات الر ػػػت مػػػف التيػػػادي البػػػارز 

 يف اإلالوافا كماؿ الهمباويا مؤالرًا إل راة مةالإة شاممة في البالد.المعشؽ 
واامنػػؿ الشػػروط النالنػػة لمافػػاوض مػػع العظػػاـا بإسػػب معيػػرا أف يكػػوف الإػػوار مػػع شػػالص كمسػػؤوؿ ولػػيس 

 سفيرًاكا وأف يشمؿ الإوار  ميع الرافضيف لمرليس المةريا يبد الفااح السيسي.
إطػػػالؽ سػػراح كالسػػػ عاة السياسػػييفكا وبيػػعهـ مإمػػػد مرسػػيا أوؿ رلػػػيس كمػػا اشػػارط كػػػذلؾ أف يسػػبؽ الإػػوار 

 مدعي معاالب ديمتراطيًا. 
ويػػادة مػػا اعفػػي السػػمطات المةػػرية و ػػود كمعاتمػػيفك بسػػ وعهاا واشػػدد يمػػت أف  ميػػع المإا ػػزيف يوا هػػوف 

 أإكامًا أو ااهامات بالععؼ.
مرسيكا مشػددًا يمػت رفضػش االياػراؼ بشػريية وأضاؼ معير كيمكف بعد الالروج أف ياإدنوا مباشرة مع )..( 

 ا بعد ياـ في الإكـ.2013السيسيا أو بترار إطاإة األالير بػكمرسيك ةيؼ 
ا بيف أشالاص مف العظػاـ )لػـ 2016ا و2014وكشؼ معير لممرة األولت يف و ود كمإادناتكا بيف يامي 

 يسمهـ(ا وبيف يوسؼ عدا التيادي بال مايةا والمتيـ الارج مةر. 
اسػػادرؾ كُطمػػب مػػف عػػدا )لػػـ يإػػدد مػػف طمػػب( العػػزوؿ لمةػػر أو االلاتػػاة بسػػفير مةػػر فػػي سويسػػراا وهػػو مػػا و 

 يرقؿ الإوار مف البداية مع امسؾ هؤالة األشالاص ب همية ايارافعا بشريية السيسيك. 
 اػػغا لػػـ اةػػدر السػػمطات المةػػرية اعتيًبػػا لمػػرد يمػػت اةػػريإات إبػػراهيـ معيػػر بشػػ ف 22:50وإاػػت السػػاية 

 المةالإة.
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سعواتا ابعت أطراؼ يدةا بيػعهـ مفكػروف مةػريوف وأإػزاب ودبموماسػيوف غريبػوفا  4ويمت مدى أكنر مف 
مبػػادرات لاسػػوية سياسػػية اعهػػي إالػػة االعتسػػاـ الم امعػػي فػػي الػػبالدا واتػػود إلػػت مةػػالإة شػػاممةا لكػػف دوف 

  دوى 
الػػاب السيسػػي لممػػرة الناعيػػة رليسػػا لمػػبالد إاػػت ومػػا لبنػػت أف ارا عػػت امػػؾ الفعاليػػات السػػعوات األاليػػرة مػػع اعا

2022. 
وكػػػرر السيسػػػيا أكنػػػر مػػػف مػػػرةا بػػػاف قػػػرار الإػػػوار مػػػع اإلالػػػواف كبيػػػد الشػػػعبكا ويعيػػػب يمػػػيهـ يػػػدـ التبػػػوؿ 

 باعاالابات رلاسية مبكرة كاعت مطروإة قبيؿ اإلطاإة بمرسي. 
إعهػػػا اوا ػػػش مإاكمػػػات بإػػػؽ آالؼ مػػػف  بيعمػػػا اتػػػوؿ كاإلالػػػوافكا الاػػػي اعابرهػػػا السػػػمطات المةػػػرية كإرهابيػػػةكا

 قيادااها وكوادرهاا وارفض األإكاـ الةادرة ضدهـ.
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ت أو الخزص وال  تىكف عً الشكىي ابً ضلمان: على الطلطت اللبىل بعزوض التطٍى

 2310\4\33  ترجمة صفا -القدس المحتلة 
شف ولي العهد السعودي األمير مإمد بف سمماف ه ومًا شديد المه ة يمػت السػمطة الفمسػطيعية ويمػت رأسػها 

 الرليس مإمود يباسا قالاًل إعها: كضيعت الكنير مف فرص السالـك. 
هػا بػف سػمماف الػالؿ لتالػش مػع ال اليػة اليهوديػة فػي الواليػات ووفًتا لمتعػاة العبريػة العاشػرة فالاةػريإات أدلػت ب

 الماإدة في السابع والعشريف مف شهر مارس الماضي.
وبإسب ما عشراش التعاة فتد ةدـ الإضور يعدما ها ـ بف سمماف التيادة الفمسطيعية قػالاًل: كضػيعت التيػادة 

يرضعاها يميها مػرة بعػد مػرةا وقػد إػاف الوقػت الفمسطيعية الالؿ األربعيف ياًما الماضية  ميع الفرص الاي 
أف يتبػػؿ الفمسػػطيعيوف بػػالعروض المتارإػػة ويوافتػػوا يمػػت العػػودة لطاولػػة المفاوضػػاتا أو أف يالرسػػوا وياوقفػػوا 

 يف الشكوىك.
في إيف قاؿ بف سمماف إف الرليس الفمسطيعي مإمود يباس لـ يعد يمت سمـ أولويػات المممكػة السػعودية أو 

لعػػاـ السػػعوديا وأف هعالػػؾ الكنيػػر مػػف األمػػور العا مػػة واألكنػػر أهميػػة معػػش كػػايراف يمػػت سػػبيؿ إاػػت الػػرأي ا
 المناؿ.

وديػػػا بػػػف سػػػمماف إلػػػت ضػػػرورة إإػػػداث اتػػػدـ فعمػػػي عإػػػو اإتيػػػؽ اافػػػاؽ مػػػع الفمسػػػطيعييف مػػػا يسػػػمل لمعربيػػػة 
 السعودية باطبيع يالقااها بمعية العالـ العربي مع كإسراليؿك.

ف مةػػدر إضػر اال امػاع أف الإضػػور أةػاباهـ الدهشػػة والػذهوؿ لمػا سػػمعوه مػف اعاتػػاد كمػا عتمػت التعػػاة يػ
غير مسػبوؽ لمتيػادة الفمسػطيعيةا إيػث بػدا االعاتػاد مشػابًها بعظػر الإضػور لػذلؾ الػذي يةػدر يػف كإسػراليؿك 

 واإلدارة األمريكية ضد الفمسطيعييف.
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 عطكٍزا إًزاهُا بهجىم صاروخي بٍزف خماة الطىرٍت 81وكالت: ملتل 

لعسػػكرييف قامػػوا فػػي التةػػؼ الةػػاروالي الػػذي اسػػاهدؼ مواقػػع العظػػاـ أوضػػإت الوكالػػة أف كيػػددا كبيػػرا مػػف ا
 يسكريا إيراعيا يمت األقؿك 18في إماها بيعهـ 

 2310\4\33  دمشق/ األناضول
يسػػكريا إيراعيػػا قامػػوا الػػالؿ قةػػؼ اسػػاهدؼ  18قالػػت وكالػػة أعبػػاة الطمبػػة اإليراعيػػة )إسػػعا( اليػػـو االنعػػيف إف 

 وسط سوريا مساة األإد.مواقع لمعظاـ بريؼ مإافظة إماة 
وأوضإت الوكالة أف كيددا كبيػرا مػف العسػكرييف قامػوا فػي التةػؼ الةػاروالي الػذي اسػاهدؼ مواقػع العظػاـ 

 يسكريا إيراعيا يمت األقؿك. 18في إماها بيعهـ 
 ولـ اتدـ الوكالة مزيدا مف الافاةيؿ إوؿ ال هة الاي اساهدفت امؾ المواقع.

كا 47ضػػوؿ فػػاف الموقػػع الػػذي اعػػرض لتةػػؼ ةػػاروالي فػػي إمػػاة هػػو ك المػػواةوبإسػػب مةػػادر مإميػػة لألعا
 الذي اامركز فيش قوات إيراعية وميميشيات اابعة لها.

ومساة أمسا عتمت وكالة أعباة العظاـ السوري )ساعا(ا يف مةدر يسػكري لػـ اسػمش أف مواقػع يسػكرية فػي 
 ريفي مإافظاي إماة وإمب اعرضتا له مات ةاروالية.

لمةدر إف كيدواعا  ديدا ااعرض لش بعض المواقع العسكرية في ريفػي إمػاة وإمػب بةػواريا معاديػة وقاؿ ا
 ت.غ(ك. 19.30لياًل ) 10.30في إوالي الساية 
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ىرّي..   في الُعمم الطُّ
ٌ
 جدًدة

ٌ
ت  َعطكزٍّ

ٌ
عل ووضٌع خّطاٌص ” جأٍسم“فجز إلاثىين: ُمىاجهت

َ
إضزائُلي ُمفت

ِجد ُصعىباٍث في اضتمزار ضبط 
َ
زاع ”.. الزَّد إلاًزاوي“للغاًت.. روضُا كد ج اضتخباريٌّ “والّصِ

 ”وإلكترووي

 2310\4\33  خاص -”رأي اليوم“ -عمان
ـ العسػػػكري مػػػع إسػػػراليؿ فػػػي السةػػػاإة السػػػورّية الػػػالؿ السةػػػايات الَتميمػػػِة الماِضػػػيةا يمػػػت اُػػػدلرؿ ِسػػػياقات الاػػػ زي

ُةعوَبة االسامرار في َضبط إيتاع العممّيات وُردود الِفعؿ بعػد ا امػاٍع طػاِرئ و ديػد أيتػب فاػرة عةػؼ الميػؿ 
 لمكابيعت اإلسراليمي لـ َاظهر بعد عااِل ش.

مػػػا ذكػػػره مةػػػدر ِدبموماسػػػي غربػػػي ُياػػػاِبع مسػػػار األإػػػداث فػػػي العاةػػػمة  الوضػػػع إّسػػػاٌس وَإػػػِرٌج ِ ػػػد اا هػػػذا 
ا اعميتًػا يمػػت األعبػػاة يػػف ضػػربايف  ديػدايف ِضػػد سػػورية بةػػواريا إسػػراليمّية وُدوف  األردعّيػة يّمػػاف لػػرأي اليػػـو

 اإليالف رسمي ا.
وريةا قػػد َيِ ػػد فػػي إػػاؿ واُتػػدرر المةػػاِدر المععّيػػة بػػ ّف ال اعػػب الروسػػي الػػذي ُيػػدير الممػػؼ العسػػكري فػػي سػػ  

مت  اسػػامرار اياػػداةات إسػػراليؿ ُةػػعوباٍت فػػي إقعػػاع التُػػّوات اإليراعّيػػة بعػػدـ الػػرةدا إيػػث سػػبؽ لموسػػكو أف اػػدالة
وطمبػػػت يبػػػر العظػػػاـ السػػػوري مػػػف اإليػػػراعييف َا علػػػب أي رد يمػػػت أي يممّيػػػات يسػػػكرّية إسػػػراليمّية فػػػي الُعمػػػؽ 

 السلوري.
باة يف َدوي اعف اٍر كبيٍر في مديعػة إمػصا اسػاهدؼ متػر ا يسػكري ا لتُػّوات العظػاـ ف ر اإلنعيفا اإدةنت األع 

 السوري مع ُقّوات إيراعّية.
قبػػؿ ذلػػؾ ذكػػر مةػػدر يسػػكري أف بعػػض المواقػػع العسػػكرّية فػػي ريفػػّي إمػػاة وإمػػب اعرةضػػت لُعػػدواٍف  ديػػد 

 بَةواريا ُمعاِدية.
با ُمشػيرًة إلػت أّف الِ هػات المععّيػة اعمػؿ يمػت الا كلػد مػف وأفادت بسػماع دوي اعف ػارات فػي ريفػّي إمػاة وإمػ

 سبب االعف ارات.
ورّ إت مةادر ميداعّية أف اكوف الةةواريا الاي اساهدفت الَمواِقػع بعيػدة الَمػدىا سػتطت يمػت مواقػع ااِبعػة 

 لِإزب اهلل.لُتّوات الدرفاع الوطعّيا وُقّوات إميفة وهو ُمةَطمل يععي ُقّوات إيراعّية أو ااِبعة 
إةػؿ ذلػػؾا قبػػؿ أف َاةػػُدر ِاباًيػػا اتػػارير إيالمّيػػة ف ػػر اإلنعػيف اػػربط بػػيف الةػػواريا فػػي ريفػػّي إمػػب وإمػػاة  

 والمزيد مف الرسالؿ العسكرّية اإلسراليمية الاي اتوؿ ب ف الو ود اإليراعي سيععي االسامرار في الاةعيد.
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يػػراف فػػي ُيمػػؽ األرض السػػورّية فػػي ال اعػػب األردعػػي َنّمػػة مالػػاَوؼ مػػف أف ياواةػػؿ الاة  ةػػعيد بػػيف إسػػراليؿ واف
وسػػط اتػػديرات بػػ ّف الإػػرب الاػػي َاُشػػعلها إسػػراليؿ يمػػت التُػػّوات اإليراعّيػػة فػػي سػػوريةا إلكاروعّيػػة ويةػػرّية  ػػد ا 
 وباتعيات رفيعة المساوىا وذات ُبعد اساالباري ُمعتةد الارج يف الاةتميد يمت إد اعبير مسؤوؿ أردعي ُمااِبع.
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ًدا بين كىاة  اث بُد ولّي العهد ”: مجتهد الطعىدي”و” الجٍشزة“مدمد بً ضلمان ُمجدَّ ُّ الخ ل الصَّ
ُ
ك

طتعين بـ شكت”َو
َ
زج

ُ
 ” امل

ُ
ت ألا ُّ عاِرضين وَبل

ُ
اِمت“مزاء في بكثافت.. ٌطتهدف أكارب امل  ”َوضع الصَّ

 2310\4\33  رصد: -رأي اليوم
و ػػدت مإطػػة ال زيػػرة التطريػػة م ػػددا فػػي اغريػػدات مػػدوف سػػعودي م هػػوؿ ومشػػهور شػػريكا وإميفػػا لاسػػميط 
األضواة يمػت الةػالإيات الواسػعة الاػي ياماػع بهػا ولػي العهػد السػعودي األميػر مإمػد بػف سػمماف فػي عفػس 

 لش بالةوص التضية الفمسطيعية.” اةريإات منيرة  دا“افة اإلسراليمية يف الاوقيت الذي كشفت فيش الةإ
م ػػػددا وبػػػيف وابػػػػؿ مػػػف الاتػػػػارير اإليالميػػػة الدوليػػػػة الاػػػي اعشػػػػغمت بهػػػا وكػػػػاالت األعبػػػاة وهػػػػي ااإػػػدث يػػػػف 
ا اهػػػػادات األميػػػػر بػػػػف سػػػػمماف باُلةػػػػوص اعاتػػػػاد الفمسػػػػطيعييف وايابػػػػاره التضػػػػّية الفمسػػػػطيعّية ليسػػػػت أولوّيػػػػة 

ا وهػػي اغريػػدات أشػػغمت ”م اهػػد”ةا يػػادت قعػػاة ال زيػػرة وفػػي اتريػػر موسػػع لهػػا لعػػرض اتػػديرات المغػػردسػػعوديّ 
 يمميا إات ف ر اإلنعيف رّواد الشبكات.

ا سػػمةطت الضػػوة إسػػب ال زيػػرة يمػػت افػػرد ولػػي العهػػد ”الاغيلػػرات األمعّيػػة“هػػذه الاغريػػدات ُكِابػػت اإػػت يعػػواف 
 ”.وضع الةامت“وكبيرهاا بيعما اإّوؿ باقي األمراة إلت مإمد بف سمماف بكؿ التراراتا ةغيرها 

ا فػػاف وزيػػر الداالميػػة فػي العهػػد الماضػػي كػػاف يػػدير بشػكؿ فعمػػي أ هػػزة األمػػف السياسػػيا وال ”م اهػػد“وإسػب 
 ُياالذ قرار بالاعذيب أو اإلإالة لمتضاة دوف الر وع إليش.

ولػػـ يكػػف قػػرار إعشػػاة أمػػف “الإياتا لكػػف الوضػػع اغيػػر امامػػاا فتػػد اسػػاإوذ ابػػف سػػمماف يمػػت كػػؿ هػػذه الةػػ
لإاؽ المباإث والطوارئ وغيرها بػش إال اإةػيؿ إاةػؿا واإويػؿ األمػر الػواقعي العممػي إلػت وضػع  الدولة واف

 ”.رسمي
ويروي المدوف السعودي أف ولي العهد المعزوؿ األمير مإمد بف عػايؼ كػاف أسػّر لػبعض الاةػاش قبػؿ يزلػش 

 ”.الت ومةير المعاتميف ةارت بيد ابف سممافمعظـ قرارات المباإث واالياتا“ب ف 
اركػػػزت السػػػمطة شػػػكميا فػػػي يػػػد الهػػػويريعيا لكعهػػػا إتيتػػػة بيػػػد م مويػػػة مػػػف “ويضػػػيؼ أعػػػش فػػػي العهػػػد الإػػػالي 

المساشاريف المةرييفا واإوؿ الهويريعي إلت سكراير اعفيػذي يةػدر األوامػر طبتػا لمػا يةػمش مػف او يهػات 
ؿ السياسي وال ما بعد االياتػاؿ يمػت أي أميػر إال إذا رغػب ابػف سػمماف المساشاريفا وال يعرض قرار االياتا

 ”.في أف يادالؿ
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وبيعمػػا كاعػػت وزارة الداالميػػة فػػي إتبػػة األميػػر عػػايؼ وابعػػش مإمػػد اػػدير الاوازعػػات الإساسػػة المرابطػػة بالاركيبػػة 
يكاػػرث ابػػف سػػمماف إال  إيػػث ال“الديعيػػة والتبميػػةا لػػـ اعػػد هعػػاؾ أي قيمػػة لهػػذه االيابػػارات فػػي العهػػد الإػػاليا 

 ”بشية واإد: هؿ السفارة األميركية مهامة بالمعاتؿ؟
ةػػػار أقػػػاربهـ ”؛ فػػػاف الاعػػػاطي مػػػع المعارضػػػيف فػػػي الالػػػارج شػػػهد اغيػػػرا سػػػمبيا هػػػو اآلالػػػرا فػػػػ”م اهػػػد“ووفػػػؽ 

سػػعيد بػػف “ا منػػؿ ”المعاػػدليف“يرضػػة لالباػػزاز والمضػػايتة ومعػػع مػػف السػػفر إاػػت لػػو كػػاعوا مػػف المعارضػػيف 
 ”.عاةر

وإسب هذه التراةة األمعيةا فاف السعودية كاعت إساسة  ػدا ا ػاه  مػب أي قػوات أ عبيػة لمػبالدا وفػي إالػة 
 الضرورة التةوى اساتدـ  عودا مف دوؿ مسممة منؿ المغرب واألردف وباكسااف.

لػش   مػب ابػف سػمماف المرازقػة مػف بػالؾ وواػر مػف  عسػيات ماعػددة بعػد أف راػب“أما في الإتبة ال ديدة فتد 
ابػػف زايػػد كػػؿ شػػيةا وشػػاركوا إتيتػػة فػػي يمميػػات إراسػػاش وإراسػػة بعػػض الشالةػػيات العزيػػزة يميػػشا وعفػػذوا 

 يمميات أمعيةا الاةة ما  رى في اياتاؿ األمراة.
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 ارجفاع خظىظ الحاس ي لخالفت خفتر في خال غُابه

 2310\4\33  القاهرة ــ العربي الجديد
اػػػر فػػػي ليبيػػػا غامضػػػًاا إنػػػر اعّرضػػػش لويكػػػة ةػػػإيةا وسػػػفره لامتػػػي ال يػػػزاؿ مةػػػير المػػػواة الماتايػػػد الميفػػػة إف

العػػالج فػػي فرعسػػاا قبػػؿ العػػودة إلػػت بعغػػازي أاليػػرًا يبػػر التػػاهرةا مةػػدر ديمػػش اإلقميمػػي األبػػرز مػػع أبػػوظبي. 
وقد بدأت مةر واإلمارات في وضع سيعاريوهات لماعامؿ مع الممؼ الميبي فػي إػاؿ غيػاب إفاػر يػف قيػادة 

واػػرددت الػػالؿ الفاػػرة الماضػػية أسػػماة يػػدة مػػف كبػػار قػػادة قػػوات إفاػػرا أبرزهػػا رلػػيس أركػػاف الشػػرؽ الميبػػي. 
 قوات إفارا يبد الرازؽ العاظوريا ويبد السالـ الإاسيا وعيس بوالمادة.

فػػي هػػذا السػػياؽا أفػػادت مةػػادر مةػػرية قريبػػة مػػف الممػػؼ الميبػػي بػػ ف كأسػػهـ يبػػد السػػالـ الإاسػػي ارافعػػت 
ميمػػة الماضػػيةا ليكػػوف الميفػػة لإفاػػرك. وأضػػافت المةػػادر لػػػكالعربي ال يػػدك أف كاألسػػماة بشػػدة الػػالؿ األيػػاـ الت

الاي كاعت ماداولة في األوساط المةرية واإلمارااية كاف مف بيعها الإاسيا وكاعػت الافضػيالت األاليػرة مػف 
وات إفاػػػرك. عةػػػيبشا ولػػػيس كمػػػا ُأشػػػيع أف االا ػػػاه األقػػػرب هػػػو اوليػػػة يبػػػد الػػػرازؽ العػػػاظوري رلػػػيس أركػػػاف قػػػ

واابعػػت أف كالإاسػػي ياماػػع بنتػػؿ كبيػػر إقميميػػًاا وهعػػاؾ نتػػة كبيػػرة بػػش فػػي التػػاهرةا الةوةػػًا أعػػش كػػاف رليسػػًا 
 لغرفة يمميات الكرامة في بعغازيك.

وأشػػارت المةػػادر إلػػت أف كمتارعػػات إػػدنت يمػػت مػػدار الفاػػرة الماضػػية لوضػػع اةػػّور كامػػؿ لارايػػب المشػػهد 
مًا بسبب مرضش الشديدا الذي سػافر يمػت أنػره لامتػي العػالج فػي فرعسػاك. وأكػدت الميبي إاؿ غياب إفار اما

أف كالإاسي يعابػر األقػرب لإفاػر لعاإيػة السػمات الشالةػية والتياديػةا إذ إف غيػاب األاليػرا ومػا يإظػت بػش 
مف ديـ فػي المعسػكر الشػرقي بميبيػاا لػف يػامكف أإػد مػف اعويضػشا الةوةػًا أف ةػعود إفاػر لػـ يكػف بػيف 

 ة وضإاهاك.ليم
ولفاػػت إلػػت أف كالإاسػػي لديػػش بػػاع طويػػؿ وشالةػػية معروفػػة فػػي األوسػػاط الميبيػػة ويإظػػت بػػديـ قبمػػيا ومػػف 
أبعػػػاة المؤسسػػػة العسػػػكرية التػػػدامتا ولديػػػش كاريزمػػػا امّكعػػػش يمػػػت األقػػػؿ مػػػف مإاولػػػة اعػػػويض غيػػػاب إفاػػػرك. 

عاظار اسايضاح الإالة الةإية وشددت يمت كيدـ ااالاذ أي إ راةات في هذا الش ف في التريب العا ؿا با
لإفار مف الالؿ االابار قدراػش يمػت العػودة لمواةػمة يممػش مػرة أالػرىك. وإػوؿ و ػود إفاػر فػي التػاهرةا قبػؿ 
يوداش إلػت بعغػازيا كشػفت المةػادر ذااهػا أف كإفاػر وةػؿ إلػت مةػر فػي زيػارة الاطفػة سػريعة فػي طريػؽ 

اكػاـّ شػديد مػف السػمطات المةػريةك. ولفاػت إلػت  يوداش مف فرعساا إذ وةؿ ةباح النالناة الماضػيا وسػط
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أف كإفار ال يزاؿ يعػاعي مػف اػ نيرات المػرض إاػت اآلفا وهػذا يفّسػر يػدـ اإليػالف الرسػمي يػف و ػوده فػي 
 مةرا إال بعد وةولش بسايات يدةك.

وأفػػادت المةػػادر بػػ ف كاإركػػات ومكػػاف و ػػود إفاػػػر ومػػدى ةػػإة إ ػػراة لتػػاةات مػػع مسػػؤوليف مةػػػرييفا 
ال لكاعػػػت ظهػػػرت ةػػػورة لػػػش الػػػالؿ و ػػػودهك.  كاعػػػت غامضػػػة ألقةػػػت در ػػػةا وأإػػػيط إولهػػػا اكػػػاـ شػػػديدا واف

ورّ إت أف كاكوف زيارة إفار ليست إال مإاولة مف المسػؤوليف فػي التػاهرة لالطملعػاف يمػت إالاػش الةػإيةا 
والفإوةػػات الاػػي  قبػػؿ الاإػػرؾ إليػػادة ارايػػب المشػػهد الميبػػي الػػالؿ الفاػػرة المتبمػػةا ومرا عػػة الاتػػارير الطبيػػة

 أ راها في فرعساك.
وفي وقت سابؽا اإدنت مةادر لػكالعربي ال ديدك أف كالإاسي مف أبرز المرشػإيف لاػولي معةػب إفاػر أو 
يمػت األقػػؿ اعييعػش عالبػػًا لػػش إلػت إػػيف غيػػاب إفاػر عهاليػػًا يػػف المشػهدك. وقالػػت إف كهعػػاؾ ا ييػدًا مإميػػًا ودوليػػًا 

يمامػؾ إمكاعػات والبػرات يسػكريةا وشػارؾ فػي قػوات إفػظ السػالـ الدوليػة فػػي لمتبػوؿ بػش لالالفػة لإفاػرا فهػو 
 أفريتياا باإلضافة إلت يدـ و ود مماععة مإمية إولش لاولي هذا المعةبك.

وُيعػػػرؼ يػػػف الإاسػػػي والؤه الشػػػديد لإفاػػػر الػػػذي رقّػػػاه إلػػػت رابػػػة لػػػواة ويّيعػػػش المسػػػؤوؿ األوؿ لغرفػػػة كيمميػػػة 
ـ مبكرًا إلت هذه العممية واوّلت المسؤولية يف غرفة يمميات ال بػؿ األالضػرا الكرامةك في بعغازيا وهو اعض

وايامػػد يميػػش إفاػػر فػػي إقةػػاة الةػػومشا ومػػف أشػػهر يمميااػػش إعهػػاة مػػا يشػػبش االعتػػالب العسػػكري الػػذي قػػاده 
. ولػـ ااوقػؼ نتػة إفاػر بػش يعػد قيػادة قوااػش بػؿ بمغػت إلػت 2015العتيد فرج البريةػي وضػباط آالػروف يػاـ 

إرسالش مبعونًا إلت السوداف وال زالرا مطمع هذا الشهرا لاإسيف العالقات مػع هػاايف الػدولايفا مػا يشػير إد 
 إلت البراش في ال اعب السياسيا باإلضافة إلت العسكري. 

وفي سياؽ ماةؿا أّكدت مةػادر مةػرية وليبيػة الاةػةا اإػّدنت لػػكالعربي ال ديػدكا أف كيػودة إفاػر م ػرد 
يب المشهد الميبيا ولكف بشكؿ أكنر هدوةًاا وأف االسػميف المػذيف سػياـ إاػت اآلف االالايػار مرإمة إليادة ارا

مف بيعهماا وهما يبد السالـ الإاسي ويوف الفر اعيا فرةهما ماسػاوية اتريبػًاك. وأشػارت المةػادر إلػت أعػش 
ليكػػوف مػػف سػػيتع يميػػش  كالػػالؿ المرإمػػة المتبمػػة سػػياـ اةػػعيد واإػػد مػػعهـ رليسػػًا لألركػػاف بػػداًل مػػف العػػاظوريا

االالايػػار  ػػاهزًا لاػػولي مهػػاـ إفاػػر فػػي إػػاؿ غيابػػش فػػي أي وقػػت. وهعػػاؾ اافػػاؽ رسػػمي يمػػت ارضػػية لػػش ألف 
 هعاؾ اوافتًا مةريًا ػ إماراايًا ػ ليبيًا يمت يدـ قدراش يمت الالفة إفارك.
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 التدالفاث في ضىرٍتعىدما جىللب 

 2310\4\33  العربي الجديد  سامح راشد
قبؿ سػبع سػعواتا كاعػت الريطػة الاإالفػات فػي سػورية واضػإة فػي البدايػةا وإػاّدةا يمػت الػرغـ مػف االػاالؼ 
أهػػداؼ أطرافهػػاا وبالاػػالي أدوات واقارابػػات كػػؿ معهػػا لاإتيتهػػا. امإػػور الاإػػالؼ والةػػراع يمػػت مسػػاعدة نػػورة 

يػراف باألسػاسا وبعػض الشعب السوري ا أو ديـ عظاـ بشار في قمعها. فاةطؼ مع بشار كؿ مف روسػيا واف
الدوؿ العربية الاي ايابرت نورة الشعب السوريا منؿ بتية نورات الربيع العربيا ليست سوى مػؤامرات اإػاؾ 

 ضد الدوؿ العربية. 
ًاا فشػػمؿ مػػف دوؿ المعطتػػة معظػػـ دوؿ فػي المتابػػؿا كػػاف المعسػػكر الػدايـ لمنػػورة السػػورية أكنػػر ااسػػايًا واعويػ

م مػػس الاعػػاوف واركيػػا. ومػػف الار هػػا معظػػـ الػػدوؿ الغربيػػة والتػػوى الكبػػرى فػػي العػػالـا ربمػػا باسػػانعاة روسػػيا 
 والةيف. 

داالؿ المعسكريفا ابايعت األهداؼ ال زلية أو لعتؿ الإتيتيةا فالتضية لدى إيراف لػـ اكػف رفػض النػورات مػف 
عمػػا الم شػػكمة فػػي أف النػػورة السػػورية سػػاطيل عظػػاـ بشػػار الماإػػالؼ مػػع طهػػرافا بيعمػػا أولويػػة إيػػث المبػػدأا واف

عما ضماف اسامرار الاإالؼ مػع موسػكوا واػ ميف مةػالإها مسػاتباًل.  روسيا ليست يتيدة العظاـ أو رأسشا واف
س بػػاراؾ ويمػت ال اعػػب اآلالػػرا لػػـ اكػػف واشػػعطف اػػؤمفا مػف البدايػػةا بإاميػػة إزاإػػة بشػػار. وكاعػػت إدارة الػػرلي

أوباما اامّعت لو اع ل النورة السورية مف دوف دماة. وبعد أف ع ل بشار في يسكرة النورةا وفػرض الموا هػة 
المسمإة يمت المعارضةا لـ يسا ب سموؾ واشعطف لذلؾ الاطورا ف إ مت يف اتديـ ديـ يسػكري إتيتػي 

اإة بشارا ضمف أولويػات واشػعطف. وأف لممعارضة. واعكشؼ أعش ال ديـ النورة السورية إات العهايةا وال إط
يػػداةها بشػػار والمطالبػػات الماكػػّررة بالرو ػػش مػػف المشػػهد ليسػػت سػػوى عفػػاؽ إيالمػػي. أو فػػي إػػّدها األقةػػت 
امعيػػػاٍت بػػػ ف يالػػػرج فػػػي إطػػػار يمميػػػة سياسػػػية سمسػػػةا اضػػػمف اعاتػػػاؿ السػػػمطة إلػػػت يػػػد كمؤامعػػػةكا ولػػػيس إلػػػت 

ف افةل واشعطف أاليرًا يػف إتيتػة موقفهػا باقرارهػا يالعيػة اإلسالمييف ال هادييف. لذا كاف اإةيؿ إاةؿ أ
ببتاة بشارا وأف إزاإاش كلـ اعد أولويةك. وبسبب الالذالف األميركيا بػالاوازي مػع الاػدالؿ الروسػي الػذي غيػر 
موازيف التوة يمت األرض  ذرياا اضطّرت دوؿ يربية إلت الاعامؿ بواقعيػة مػع فكػرة اسػامرار بشػار. بعػد أف 

 بر إطاإاش الطًا أإمر ال ارا ع يعش. وهو أيضًا االا اه الذي سارت فيش اركيا لألسباب عفسها. كاعت اعا



 

 18عزبُـــتشــــؤون 

 

وهكذا زاؿ مإور الالالؼ األةمي الذي كاعت اعتسـ إولش الاإالفات في سورية. وفرضػت المسػا دات يمػت 
بإت اسػػيطر األرض مإػػاور  ديػػدة لماإػػالؼ والاةػػارع. أولهػػا رسػػوخ دور ال مايػػات المسػػمإةا بعػػد أف أةػػ

يمت معاطؽ العفوذ واتاسمش فيهاا بؿ وأةبل لهػا اإالفػات وإسػابات الاةػة بهػاا فةػارت  ػزةًا أةػياًل مػف 
 المعادلة السوريةا بعد أف كاعت م ّرد أدوات وأذرع لمدوؿ الدايمة لها. 

ا ةػػفتات مإػػور الاإػػالؼ والاةػػارع النػػاعي هػػو إػػدود الافػػاهـ والاعػػافس يمػػت سػػورية ال ديػػدة. بعبػػارة مباشػػرة
وموا هػػات اقاسػػاـ العفػػوذ والسػػيطرة يمػػت األراضػػي السػػورية إاليػػًا الاػػي سػػامهد بػػدورها إلػػت رسػػـ إػػدود العفػػوذ 

 ومداها وبالاالي المكاسب الماوقعة في المساتبؿ. 
عتػػاذهـ مػػف التاػػؿ والاشػػريدا وال  طويػػًا أو قسػػرًاا لػػـ اعػػد التضػػية بالعسػػبة ألي طػػرؼ امبيػػة اسػػاغانة السػػورييف واف

فػاظ يمػت وإػدة الدولػػة السػورية. وبيعمػا الهػدؼ الظػػاهري المعمػف مػف كػؿ الػػدوؿا وفػي المإافػؿ كافػةا هػػو الإ
الاوةػػؿ إلػػت اسػػويٍة سياسػػيةا يشػػهد الواقػػع يمػػت أف الاػػدالؿ العسػػكري المباشػػر هػػو األداة الرليسػػةا والمػػدالؿ 

ماااليػة بػيف روسػيا واركيػا لا ميف مةالل ومواقع كؿ طرؼ. وليس أدؿ يمت ذلؾ مف اال امايػات النالنيػة ال
يػػرافا والاػػي كشػػفت أف اإالفػػًا  ديػػدًا عشػػ ا أو يمػػت األقػػؿ اعسػػيتًا بػػيف البمػػداف النالنػػة. فػػي متابػػؿ الاإركػػات  واف
األميركيػػة واإلسػػراليمية والعمميػػات العسػػكرية ال راإيػػة الاػػي اتومػػاف بهػػاا قبػػؿ دالػػوؿ فرعسػػا يمػػت الالػػط بتػػرار 

وفػػي السػػياؽ عفسػػشا اػػ اي الػػديوة األميركيػػة إلػػت إرسػػاؿ قػػوات يربيػػةا  إرسػػاؿ قػػوات إلػػت األراضػػي السػػورية.
وربمػػػا أيضػػػًا مػػػف دوؿ إسػػػالميةا إلػػػت سػػػورية. لاعتطػػػع ةػػػمة الممػػػؼ السػػػوري امامػػػًا بفكػػػرة النػػػورة أو المطالػػػب 

 الشعبيةا وليةبل مإور الاإالؼ والةراع هو الاعافس يمت مكاسب وغعالـ ما بعد الإرب.
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 ميركيالخلُج وهذا الكالم ألا 

 2310\4\33  العربي الجديد  معن البياري
.. إذفا ةػػار فػػي الوسػػع أف ُيتػػاؿ إف البيػػت األبػػيض ياتػػّدـ باا ػػاه إلػػزاـ الريػػاض باعهػػاة التطيعػػة مػػع دولػػة 
قطػػرا وإػػؿ أزماهػػاا وشػػريكاها أبػػوظبيا مػػع الدوإػػةا ذلػػؾ أف وزيػػر الالار يػػة األميركيػػةا مايػػؾ بومبيػػوا فػػي 

بالدها بعد يوميف مف اوليش معةبش هذاا ُيبمغ مضيفيش في العاةػمة السػعودية بػ ف هػذه أوؿ مشواٍر لش الارج 
عما ةإيفة عيويورؾ اايمزا وليس غيُرهاا واعتػؿ يػف  التّةة ي ب أف ااوقؼ. ال ُاالبرعا بذلؾ قعاة ال زيرةا واف

هػػؤالة سػػمعوا مػػف  مسػػؤوٍؿ أميركػػيي رفيػػعا اّطمػػع يمػػت مإادنػػات بومبيػػو مػػع المسػػؤوليف السػػعودييفا قولػػش إف
زالػػرهـ: يكفػػي يععػػي يكفػػي. بػػؿ سػػمع الةػػإافيوف مػػف الػػوزير عفِسػػشا وبإضػػور عظيػػره يػػادؿ ال بيػػرا إلإػػاح 
الواليات الماإدة يمت الوإدة الالمي ية. والمععت في هذا كمش إف واشعطف لـ اعد في وارد قبوؿ الوضع الشػاذ 

إة هػذا الظػف أف كروياػرزكا وكالػة األعبػاة الاػي الذي اةطععاش السعودية واإلمارات مع دولة قطر. يسػعد ةػ
ال اسػػاهيف بسػػمعاهاا طّيػػرتا قبػػؿ أيػػاـا عتػػال يػػف مسػػؤولْيف أميػػركييفا إف الػػرليس دوعالػػد ارامػػب أبمػػغ الممػػؾ 

 سممافا وبعبرٍة ضاغطةا ضرورة إؿ األزمة مع قطرا بؿ أمهمش فارًة مإّددًة لهذا األمر. 
رّدد ال بير وولي العهد السعوديا مإمد بف سممافا في رطاعاٍت مبذولػٍة  ليست األزمة ةغيرًة  دًا  دًاا كما

غير مرةا فهذا وزير الار ية الواليات الماإدة المسا د يبدأ يممشا وقبػؿ أف يػدالؿ مكاَبػشا بالإػديث يػف هػذا 
را كالالالؼ المزياكا بإسب اعبيرها في الرياض عفسها. وهذا الرليس ارامب يالػوُض فػي التضػية بايتػاٍع آالػ

غيػػر الػػذي اسػػاطاباش اإلمػػارات والعربيػػة السػػعوديةا فػػي األسػػابيع األولػػت العػػداليهاا بػػؿ إعػػش ال ي ػػد أفضػػميًة 
لمبمدْيف المذكورْيف يمت دولة قطر في مس لة وقؼ ديػـ اإلرهػابا كمػا عطػؽ بػذلؾ أمػاـ العػالـ كمػشا بإضػور 

الَإػػؽ بػػف سػػمماف وال بيػػر ب سػػلمٍةا فػػي ضػيفش أميػػر قطػػرا الشػػيا امػػيـ بػػف إمػػد آؿ نػػاعيا قبػػؿ أيػػاـ. ويعػػدما يُ 
كؿ معاسبة ةإافيةا يف هذه األزمةا فذلؾ يععي أف الاإايؿ الالالب بتمة االكاػراثا وباساةػغار الموضػوع 
كمػػشا ال يالػػّص أإػػػدا غيػػر مػػف يفاعموعػػػش. أمػػا الاإايػػؿ اآلالػػػرا والػػذي يابػػّدى فػػػي إ ابػػاٍت لمػػوزير ال بيػػػر إف 

فاعػػػش اشػػػاطٌر كاريكػػػااوري  ال يرضػػػاه ياقػػػٌؿ لػػػوزير الار يػػػة دولػػػٍة يربيػػػٍة المشػػػكمة اإػػػّؿ فػػػي البيػػػت الالمي ػػػيا 
كبرىا ذلؾ أف أمير الكويت إذ ياوّسط لإّؿ األزمةا ويبػذؿ  هػودا مضػعيًة مػف أ ػؿ دفػع أطرافهػا إلػت طاولػة 
إوارا هو يميد البيت الالمي يا وقد شػّدد مػراٍت يمػت و ػوب إمايػة معظومػة م مػس الاعػاوف مػف االعهيػار. 

يس هعاؾ ما هو أإّب إلت المواطف العربي مف أف يعود عاُس هػذا البيػت إليػشا ويماتػوا يمػت بإػث قضػياهـ ول
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إيػػػاة الشػػػراكات الوا بػػػةا وبإػػػث كػػػؿ  هػػذها مػػػدفوييف بػػػارادٍة إتيتيػػػٍة باالا ػػػاه إلػػػت الافػػػاهـ وا ػػػاوز األإتػػػاد واف
يػػػة الػػػنالث الاػػػي اتػػػاطع قطػػػر الػػػالٍؼ أيػػػا كػػػاف. ولكػػػف المعمػػػـو أف الوسػػػيط الكػػػوياي طمػػػب مػػػف الػػػدوؿ الالمي 

 واإاةرها شواهَد وقرالَف يمت ما ياهموف بش الدوإةا نـ لـ يامؽة شيلا. 
ولـ يازّيد عالب رليس الوزراة التطري وزير الدولة لشؤوف الدفاعا الالػد العطيػةا يعػدما قػاؿا قبػؿ أسػابيعا إف 

معػشا لكػف البػادي أعػش ُيػؤنر ا ريػب أدوات  الرليس دوعالد ارامب يساطيع إؿ األزمة الالمي ية بمكالمٍة هاافيػةٍ 
اواةػػٍؿ أالػػرى مػػع الريػػاض اإديػػداا قبػػؿ أف اشػػادة الإا ػػة إلػػت مكالمػػٍة منػػؿ هػػذها ومػػف ذلػػؾ أعػػش يوفػػد وزيػػر 
الالار يػػة ال ديػػدا ر مػػش المونػػوؽا ةػػعوه فػػي الافكيػػر واليميعّيػػة الإػػادةا إلػػت الريػػاض فػػور أف اسػػمـ معةػػبشا 

ا اشػّدد يمػت و ػوب الاو ػش إلػت إعهػاة متاطعػة قطػرا األمػر الػذي ربمػا لػـ يسػمعش لُيبمغ رسػالًة واضػإة العبػرة
اماما ولي العهدا مإمد بػف سػممافا فػي زياراػش البيػت األبػيضا أاليػراا ربمػا ألف األْولػت كػاف أف يسػمع شػيلا 

ميركػي. آالر يف أمواٍؿ سعوديٍة ي ب أف ازّود بها الالزيعة األميركيةا وُاساهـ في فػرص اوظيػؼ الشػباب األ
ف اكمػػـ يػػادؿ  و ػػية فػػي األنعػػاة يمػػت موضػػوية األزمػػة الالمي يػػةا كمػػا ذكػػرت كواشػػعطف بوسػػتك وغيرهػػاا واف

 ال بير يف إهمالها في مإادنات الرليس وولي العهد. 
قةػػارى التػػوؿا كمػػف أ ػػؿ الإفػػاظ يمػػت وإػػدة الالمػػيا لضػػماف األمػػف اإلقميمػػيكا كمػػا بااػػت مؤسسػػة الإكػػـ 

رة األميركيػػة اػػرى واؤّكػػدا مػػا زالػػت هعػػاؾ إا ػػٌة إلػػت فايميػػٍة أميركيػػٍة أقػػوى وأوضػػل وةػػعاية التػػرار فػػي اإلدا
بش ف دفع األزمة في الالمػيا إلػت مععطػؼ الاسػويةا بعيػدا بالضػرورة يػف التةػة السػم ٍة الماعمتػة بمػف يػدفع 

 ععاظر وعَر.ومف لف يدفعا ويف التةة األكنر بؤسا يف إيفاد قواٍت المي يٍة ومةريٍة إلت سورية.. ولكفا ل
 

 جم بدمد هللا


