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 واشىطن: طبخة صفقة القرن "على الىار" وسحعلن قريًبا

 2102\2\3  صفا –نيويورك 
أبمغ المبعوث األميركي لعممية التسوية جايسوف غرينبالت قناصؿ دوؿ أوروبية معتمػديف يػي السػدس المةتمػة 

 قريًبا.بأف "صفسة السرف" يي مراةميا األخيرة وستعمف 
أف  -دوف ذكػػر اسػػمو -ونسمػػت صػػةيفة "السػػدس" المةميػػة لػػف أةػػد الملػػاركيف يػػي المسػػام الػػذي لسػػد قبػػؿ أيػػاـ

غػػرينبالت يػػي معػػرض ةديصػػو لػػف صػػفسة السػػرف أكػػد لممسػػؤوليف األوروبيػػيف أف "الطبخػػة لمػػ  النػػار ولػػـ يبػػؽ 
 سوى إضاية السميؿ مف الممح والبيارات"، يي إلارة إل  قربيا.

ف "الفمسػػطينييف أةػػد أطراييػػا، لكػػنيـ وقػػاؿ غػػ رينبالت إف الخطػػة األميركيػػة الجػػاري إلػػدادىا تلػػمؿ المنطسػػة واي
 ليسوا الطرؼ المسرر يي تطبيسيا".

 تسوية الصراع
ويسػػوؿ مسػػؤولوف أميركيػػوف إف الػػرليس دونالػػد ترمػػم سيكلػػؼ قبػػؿ منتصػػؼ العػػاـ الةػػالي لػػف خطػػة لتسػػوية 

 الصراع الفمسطيني.
 -التػػػي يضػػػعيا جاريػػػد كولػػػنر مستلػػػار وصػػػير ترمػػػم بالتعػػػاوف مػػػ  غػػػرينبالت-ذه الخطػػػة وأوضػػػةوا أف ىػػػ

 ستكوف لاممة وتتجاوز األطر التي وضعتيا اإلدارات األميركية السابسة.
وويػػؽ ىػػؤإم ي نيػػا سػػتتناوؿ كػػؿ السضػػايا الكبػػرى بمػػا يييػػا قضػػايا السػػدس والةػػدود والالجلػػيف، وتكػػوف مدلومػػة 

 وؿ خميجية أخرى لصالح الفمسطينييف.بأمواؿ مف السعودية ود
ويي سياؽ آخر، أبمػغ غػرينبالت السناصػؿ األوروبيػيف بػأف إدارة ترمػم تريػد إنيػام لمػؿ وكالػة األمػـ المتةػدة 

 لغوث وتلغيؿ الالجليف الفمسطينييف )أونروا(.
ميػػػا"، معتبػػػًرا أف وقػػػاؿ: "إ ُيعسػػػؿ أف تظػػػؿ الوكالػػػة تعمػػػؿ إلػػػ  أبػػػد الػػػدىر، يجػػػم أف نضػػػ  تاريًخػػػا مةػػػدًدا لعم
 األجياؿ الجديدة مف الالجليف ليست إجلة ألنيا ولدت يي أرض جديدة، لم  ةد ادلالو.
 وأضاؼ "ندلـ الوكالة لكف ليس إل  األبد، نريد تاريَخ نياية مةدًدا، ومستعدوف إلتزامو".

بعػدـ التسػرع م"اتخػاذ مواقػػؼ  -ربةسػم المصػػاد -يػأتي ذلػؾ بينمػا نصػح دبموماسػػيوف غربيػوف قػادة السػمطة
 متلنجة" وانتظار لرض الخطة رسمًيا.

 ويتخوؼ الفمسطينيوف مف تسميص خدمات "أونروا" بعد قرار الوإيات المتةدة تخفيض مسالداتيا لموكالة.
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ويػػي وقػػت سػػابؽ، أطمسػػت "أونػػروا" ةممػػة لالميػػة لجمػػ  تبرلػػات ماليػػة تػػدلـ صػػندوقيا المػػالي، لسػػم إلػػالف 
 تجميد جزم مف الدلـ الذي تسدمو لموكالة.والنطف 

مميػوف دوإر إلػ  "أونػروا"، لتػتمكف مػف اإسػتمرار  60وكانت الخارجية األمريكية ألمنت أف والػنطف أرسػمت 
 مميوف دوإر إضايية. 65يي لمميا، لكنيا جّمدت مبمغ 

ة الغربيػػة المةتمػػة وغػػزة، ماليػػيف إجػػ  يػػي الضػػف 5.9، بمػػغ لػػدد الالجلػػيف الفمسػػطينييف 2014وةتػػ  نيايػػة 
ماليػػػيف إجػػػ   5.3واألردف ولبنػػػاف وسػػػوريا، بةسػػػم الجيػػػاز المركػػػزي ل،ةصػػػام الفمسػػػطيني، بيػػػنيـ ةػػػوالي 

 مسجموف لدى الوكالة األممية.
بعػػػػد ريػػػػض "إسػػػػراليؿ" وقػػػػؼ  2014اإلسػػػػراليمية يػػػػي إبريؿ/نيسػػػػاف لػػػػاـ  –وتوقفػػػػت المفاوضػػػػات الفمسػػػػطينية 

 واإليراج لف معتسميف مف السجوف اإلسراليمية. 1967ولتيف لم  أساس ةدود اإستيطاف والسبوؿ بةؿ الد
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 إًران وعملية غصن الزيحون 

 2102\2\3  20عربي  صابر كل عنبري
اؼ األزمػػة السػػورية المسػػتفةمة، كانػػت تتػػاب  لػػف إيػػراف بالتبارىػػا إلبػػا أساسػػيا يػػي سػػوريا، وةميفػػا ألةػػد أطػػر 

كصػػم، العمميػػة التػػي أطمستيػػا تركيػػا مسػػام السػػبت العلػػريف مػػف ينػػاير الماضػػي يػػي لػػماؿ سػػوريا، ومالبسػػاتيا 
 وتطوراتيا.

رسػػميا، لبػػرت الخارجيػػة اإليرانيػػة لمػػ  لسػػاف النػػاطؽ باسػػميا "بيػػراـ قاسػػمي" لػػف قمسيػػا اللػػديد ةيػػاؿ ىػػذه 
الدولػػة التركيػػة بوقػػؼ اليجػػـو يػػي أسػػرع وقػػت، ألنيػػا "يمكػػف أف يػػؤدي إلػػي تسويػػة الجمالػػات  العمميػػة، مطالبػػة

التكفيرية اإلرىابية يي المناطؽ اللمالية لسوريا مجددا وتلعؿ نػار الةػرم والػدمار يػي ىػذا البمػد مػف جديػد". 
 ةسم قولو.

السمػؽ، إإ أنػو لػـ يرتػؽ إلػ  مسػتوى  الموقؼ اإليراني الرسمي لـ يكف ةادا ضد تركيا، وبالرغـ مػف إبػدام ىػذا
التنديػػػػد واإسػػػػتنكار، وةاولػػػػت طيػػػػراف أف تصػػػػم جػػػػاـ غضػػػػبيا لمػػػػ  الوإيػػػػات المتةػػػػدة األمريكيػػػػة والكيػػػػاف 
اإلسراليمي، يبعد أف طالػم المتةػدث باسػـ الخارجيػة اإليرانيػة بضػرورة الةفػاظ لمػ  وةػدة األراضػي السػورية 

األزمػػة السػػورية تعػػود إلػػ  الممارسػػات غيػػر المسػػؤولة والتػػدخالت  جػػذور»والسػػيادة الوطنيػػة لسػػوريا، أكػػد أف 
غيػػػر اللػػػرلية لمسػػػوات األجنبيػػػة وخاصػػػة التابعػػػة لمةكومػػػة األمريكيػػػة وبعػػػض األنظمػػػة الطامعػػػة يػػػي المنطسػػػة 

 «.ومنيا الكياف الصييوني
مستلػيديف  يتةدث البعض لف وجود مسايضػة سػرية، بػيف إيػراف، وروسػيا وتركيػا، أي "إدلػم مسابػؿ لفػريف"،

بػػالتزامف بػػيف الةػػدصيف، وكػػذلؾ المصػػالح والةساسػػية الملػػتركة التػػي تجمػػ  بػػيف إيػػراف وتركيػػا ةيػػاؿ السضػػية 
 الكردية يي المنطسة.

إ أظف أف إيراف كانت طريا يػي ىػذه المسايضػة التػي تمصػؿ مغػامرة غيػر مةسػوبة لمسػتسبؿ السياسػة اإليرانيػة 
ف ةصػمت بالفعػؿ صػفسة كيػذه ، يكانػت لمػ  األغمػم بػيف تركيػا وروسػيا ويػؽ معادلػة "لفػريف ػ يػي سػوريا، واي

 إدلم ػ سوتلي" دوف إيراف، وقد ُتمةؽ إلييا أيضا قضية كفريا والفولة إةسا، إرضام ليا.
بػػالرغـ مػػف التسػػارم الػػػذي ةصػػؿ بػػيف إيػػػراف وتركيػػا، وإسػػيما بعػػػد اإنسػػالم الفالػػؿ الػػػذي لػػيدتو تركيػػا يػػػي 

، والمرونػػػػة التػػػػي تلػػػػيدىا السياسػػػػة 2017يػػػػة منػػػػذ الخػػػػامس مػػػػف يونيػػػػو/ةزيراف وبعػػػػد األزمػػػػة الخميج 2016
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التركيػة تجػاه األزمػة السػػورية خػالؿ الفتػرة الماضػػية، وتخفيػؼ ةػدة خطابيػا تجػػاه النظػاـ السػوري، إإ أف صمػػة 
 أسبام تجعؿ إيراف أف تسؼ يي موقؼ معارض لديد لميجـو التركي لم  لماؿ سوريا، أىميا:

، تسػػؼ يػػي جبيػػة معاديػػة إليػػراف يػػي 2011منػػذ اليػػـو األوؿ مػػف األزمػػة السػػورية التػػي بػػدأت لػػاـ أوإ، تركيػػا 
ف خػّؼ ىػذا الػدلـ بلػكؿ أو  سوريا، مػف خػالؿ دلميػا المعارضػة السػورية طيمػة السػنوات السػب  الماضػية، واي

ادت قػػوات آخػػر خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية، بعػػد اإسػػتدارة نةػػو الةميػػؼ الروسػػي، وتطػػورات ةمػػم بعػػد أف اسػػتع
 .2016النظاـ السوري وةمفالو السيطرة لمييا يي ديسمبر 

ىذا التموض  التركي يي سوريا يي جبية معارضة لسياسات طيراف رغـ تمؾ التغيرات، لـ ولػف يكػف لصػالح 
إيػػػراف إ يػػػي الوقػػػت الةاضػػػر وإ يػػػي المسػػػتسبؿ، وملػػػاركة البمػػػديف يػػػي مباةصػػػات أسػػػتانة وجوإتيػػػا الصمانيػػػة، 

ؤتمر الةػوار الػوطني السػوري يػي سوتلػي، لػـ تمػغ ىػواجس إيػراف تجػاه السياسػة التركيػة يػي سػوريا، وكذلؾ م
 ولـ تسمؿ منيا، وربما ما ةصؿ مؤخرا ضالفيا.

صانيػػا، بػػالرغـ مػػف التػػوتر الػػذي يسػػود العالقػػات التركيػػة األمريكيػػة، وتأكيػػدات أنسػػرة أنيػػا قامػػت بالةممػػة ضػػد 
يي األمريكػي لككػراد يػي لػماؿ سػوريا، مػا يلػكؿ خطػرا لمػ  أمنيػا السػومي لفريف بعػد تنػامي الػدلـ الموجسػت

كما تسوؿ، إإ أف طيراف مازالت ترى أف مجمؿ السياسة التركية وبالذات يي سوريا، ليس بعيدا لف السياسػة 
خػالؿ األمريكية، رغـ تبايف المصالح بيف السياستيف يي السضية الكردية. كمػا أف تػأرجح اإسػتدارات التركيػة 

ىػػذه السػػنوات بػػيف اللػػرؽ والغػػرم وضػػ  صػػان  السػػرار اإليرانػػي أمػػاـ لالمػػات اسػػتفياـ كبيػػرة ةػػوؿ الوجيػػة 
 النيالية ليذه اإستدارة.

صالصا، صمة مخاوؼ ترتام اإليرانييف مف األىداؼ التركية الخفية غير المعمنة مف العممية، والتػي ةسػبما تسػوؿ 
ةاربػػة مػػف تعتبػرىـ أنسػػرة إرىػػابييف، مػػا قػػد يلػػكؿ خطػػرا وتيديػػدا لمػػ  مصػادر تتجػػاوز إلػػ  مػػا بعػػد لفػػريف، وم

المعادلة التي أةدصتيا المكاسػم العسػكرية الكبيػرة التػي ةسسيػا الةمػؼ اإليرانػي خػالؿ العػاميف األخيػريف. ىػذه 
قميميػة، بعػد أف  المعادلة أرست واقعا سياسيا أخػرج قضػية تنةػي بلػار األسػد مػف جػدوؿ ألمػاؿ قػوى دوليػة واي

اف ذلػػػؾ ةػػػديث السػػػالة لسػػػنوات لديػػػدة، بػػػؿ لمػػػ  لكػػػس ذلػػػؾ، أصػػػبح الػػػبعض يتةػػػدث اليػػػـو لػػػف بسالػػػو كػػػ
وينصح معارضيو بسبوؿ ذلؾ، ةسبما قاؿ لادؿ الجبير وزير الخارجية السػعودي يػي اجتمػاع مػ  المعارضػة 

 كبير.، وىذا باألةرى يعني تبني موقؼ إيراف تجاه األزمة السورية إل  ةد 2017السورية يي أغسطس 
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رابعا، ما أغضم الجانم اإليراني أيضػا أف تركيػا لػـ تنسػؽ معػو العمميػة مسػبسا، وىػذا التجاىػؿ يتعػارض مػ  
مػػا اتفسػػت لميػػو طيػػراف، وأنسػػرة وموسػػكو يػػي مباةصػػات أسػػتانة ةسػػم مػػا تسولػػو مصػػادر إيرانيػػة، ةيػػث اتفسػػت 

وىذا لـ يةدث يي لمميػة "غصػف  األطراؼ الصالث أف تطم  مسبسا بعضيا البعض لم  تةركاتيا العسكرية،
الزيتوف" التركية، واإتصاؿ الػذي أجػراه رلػيس أركػاف الجػيش التركػي "خموصػي آكػار" بنظيػره اإليرانػي "مةمػد 

، باسػتدلام 2017ينػاير  20باقري" جػام بعػد يػوميف مػف بػدم العمميػة. وقيػاـ الخارجيػة التركيػة مسػام السػبت 
ات الدبموماسػػية األمريكيػػة والروسػػية وغيرىػػا إطالليػػـ لمػػ  لمميػػة السػػفير اإليرانػػي إلػػ  جانػػم ممصمػػي البعصػػ

لفػػريف إ يسػػمف وإ يغنػػي. ةيػػث أف اطػػالع السػػفير اإليرانػػي لمػػ  العمميػػة جػػام بػػالتزامف مػػ  اطالقيػػا وىػػذا 
 ليس اطاللا مسبسا. 

ذف مػف الةكومػة السػورية وال تنسػيؽ معيػا خامسا، إيراف ترى يي أي لمؿ لسػكري يػي سػوريا إ يػتـ بػدلوة واي
بمصابػػة انتيػػاؾ لمسػػيادة السػػورية المسػػتباةة أصػػال يػػي كػػؿ ةػػد وصػػوم، وبمػػا أف تركيػػا لػػـ تنسػػؽ لمميتيػػا يػػي 
اللماؿ م  النظػاـ السػوري، رغػـ إلالنيػا لػف ارسػاؿ رسػالة خطيػة نفتيػا دملػؽ، تعتبػر طيػراف الةممػة بأنيػا 

 غير لرلي وتدخؿ يي اللأف السوري.
دة، إيراف لـ ترغم يي التصعيد سياسيا ضد تركيا يي الوقت الةاضػر، واكتفػت رغـ ما سبؽ، إلتبارات لدي

بػالتعبير لػف السمػػؽ والمطالبػة ب نيػػام العمميػة ضػػد لفػريف يػورا، إإ أف مػػا ةػدث ميػػدانيا يػي تمػػة العػيس وبمػػدة 
 الةاضػػر يػػي ريػػؼ ةمػػم الجنػػوبي خػػالؿ األيػػاـ الماضػػية ةيػػث اسػػتيديت ارتػػاؿ مػػف السػػوات التركيػػة مػػف قبػػؿ
الجػػػيش السػػػوري وةمفالػػػو، كػػػاف يمصػػػؿ رسػػػالة لسػػػكرية مبالػػػرة ألنسػػػرة، بأنيػػػا ةػػػاؿ سػػػعت يػػػي توسػػػي  نفوذىػػػا 
العسكري يي األراضي السورية، ستواجو مصؿ ىذه اليجمات، وربما يتطور األمػر إلػ  ةػرم اسػتنزاؼ لمسػوات 

 التركية.
تسػد الةممػة التركيػػة، متيمػا تركيػا بتلػػكيؿ اليػـو مختمػؼ وسػالؿ اإللػػالـ اإليرانيػة، وإسػيما اإللػػالـ المةػايظ ين

جػػػيش مػػػف "اإلرىػػػابييف والتكفيػػػرييف"، وتسػػػييرىا نةػػػو األراضػػػي السػػػورية تةػػػت ذريعػػػة مةاربػػػة يصػػػالؿ كرديػػػة 
 تعتبرىا أنسرة امتدادا لةزم العماؿ الكردستاني.

التػي لػيدتيا لعؿ تركيا كانت تظف أف وقوييا إلػ  جانػم طيػراف ضػد التػدخالت الخارجيػة يػي اإةتجاجػات 
مؤخرا مدف إيرانية، والتراكيا م  إيراف يػي الموقػؼ مػف الممػؼ الكػردي، يمنةيػا ىاملػا مػف المنػاورة والةريػة 

 يي العمؿ العسكري داخؿ سوريا، لكف الرياح اإليرانية لـ تجر كما تلتيي السفف التركية.
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كػراد كسوميػة، ووجػود لناصػر كرديػة  كما أف التطمينات التركيػة بػأف العمميػة يػي لػماؿ سػوريا إ تسػتيدؼ األ
يػػػي الفصػػػالؿ السػػػورية المساتمػػػة إلػػػ  جانػػػم الجػػػيش التركػػػي، وكػػػذلؾ إطػػػالؽ لنػػػواف "غصػػػف الزيتػػػوف" لمػػػ  
العمميػػػة، لػػػـ تمػػػؽ قبػػػوإ لػػػدى الكػػػرد اإليػػػرانييف كغيػػػرىـ مػػػف الكػػػرد يػػػي المنطسػػػة، الػػػذيف لبػػػروا لػػػف اسػػػتنكارىـ 

 البرلماف اإليراني، وكذلؾ لممام الديف، ونالطيف مدنييف. وغضبيـ لمعممية التركية مف خالؿ نوابيـ يي
ويي ىذا السياؽ، يبػدو أف إيػراف تكسػم األكػراد اليػـو بسػدر مػا تخسػرىـ تركيػا، يعمػ  سػبيؿ المصػاؿ، وبػالتزامف 
م  "غصف الزيتوف" التركية، ليدت العالقػات المتػوترة بػيف بغػداد وأربيػؿ انفراجػات كبيػرة، لعبػت يييػا طيػراف 

ا مةوريا. صـ يي الوقت نفسو، بعد يـو مػف إطػالؽ تركيػا لممياتيػا ضػد السػوات الكرديػة يػي لػماؿ سػوريا، دور 
استضػػايت العاصػػمة اإليرانيػػة رلػػيس ةكومػػة كردسػػتاف العػػراؽ نيجريػػاف بػػارزاني لمػػ  رأس ويػػد رسػػمي لمػػدة 

مجمػػس األلمػػ  لكمػػف صالصػػة أيػػاـ، التسػػ  خالليػػا  مػػ  كػػؿ مػػف الػػرليس اإليرانػػي ةسػػف روةػػاني وأمػػيف سػػر ال
 السومي اإليراني لمي لمخاني ومسؤوليف آخريف.

رغػػػـ وجػػػود ىػػػواجس ومخػػػاوؼ ملػػػتركة تجمػػػ  بػػػيف المػػػوقفيف التركػػػي واإليرانػػػي ةيػػػاؿ المسػػػألة الكرديػػػة يػػػي 
المنطسة، إإ أف مساربة الطرييف وسياساتيما تجاه ىذه السضية مختمفػة إلػ  ةػد كبيػر، كمػا أف إيػراف ليػا نفػوذ 

واسػػػ  بػػػيف الكػػػرد يػػػي لمػػػـو المنطسػػػة، إ يسػػػارف بػػػو النفػػػوذ التركػػػي، يعمػػػ  سػػػبيؿ المصػػػاؿ، ويػػػي إقمػػػيـ سياسػػػي 
كردستاف العراؽ، تركيا ركزت لم  النفوذ اإقتصادي أكصر مف السياسي خالؿ العسػود المنصػرمة، ولػـ تػنجح 

يؿ وإ يسارف بتركيا، لكنيػا يي ترجمة ذلؾ سياسيا، أما إيراف بالرغـ مف أف نفوذىا اإقتصادي يي اإلقميـ ضل
ركزت خالؿ تمؾ العسود لم  إرسام نفوذ سياسي، كانت لو مردودات واضػةة، ةيػث مكّنيػا مػؤخرا بعػد أزمػة 

، بسميػؿ مػف الضػغط العسػكري الػذي مارسػتو بغػداد، 2003اإستفتام مف دي  األكراد إلػ  التراجػ  لنػد ةػدود 
 لكف بسوة النفوذ لدى أةزام كردية.

ف موقؼ إيػراف مػف تطػورات لػماؿ سػوريا يػتخمص يػي إمات صػالث، إ لمتػدخالت األمريكيػة، وإ الخالصة أ
لمتػػدخؿ العسػػكري التركػػي يػػي اللػػأف السػػوري، وإ لكيػػاف كػػردي مسػػتسؿ. يػػي الوقػػت نفسػػو تعمػػف طيػػراف أنيػػا 

يػػا إ تريػػد أف تػػتفيـ أيضػػا المخػػاوؼ التركيػػة مػػف المسػػالي األمريكيػػة يػػي لػػماؿ جارتيػػا السػػورية، أمػػا يبػػدو أن
يسػػػتبدؿ خطػػػر اةتمػػػاؿ تلػػػكيؿ ىػػػذا الكيػػػاف بخطػػػر مماصػػػؿ متمصػػػؿ يػػػي تعػػػاظـ التواجػػػد العسػػػكري التركػػػي يػػػي 
األراضي السورية، وتنامي قػوة يصػالؿ سػورية يػي لػماليا، مػا قػد يؤسػس لمعادلػة مسػتسبمية يػي ىػذه المنطسػة 

 تو إةسا.وإسيما يي ةمم، تكوف ليا ارتدادات وتبعات لم  الوض  السوري برم
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 مسؤول أميركي لـ"ألاًام": لم وسحكمل خطة السالم لىقرر كيفية عرضها

 2102 كتب عبد الرؤوف ارناؤوط :
ض خطتيا لمسالـ التػي قاؿ مسؤوؿ أميركي كبير لػ "األياـ" إف اإلدارة األميركية لـ تسرر ةت  اآلف كيفية لر 

 لـ يتـ استكماؿ وضعيا ةت  اآلف.
وقاؿ المسؤوؿ األميركي الكبير"بما أنيا لـ تسػتكمؿ بعػد ، ي ننػا لػـ نسػرر بعػد كيػؼ سنعرضػيا ومػاذا سػيةدث 

 اذا لـ يكف اةد الطرييف مستعدا لمسدـو ال  طاولة المفاوضات ".
لموف جػػدا بػػ ف جميػػ  الػػدوؿ المعنيػػة التػػي ترغػػم يػػي واضػػاؼ"نةف لػػـ نصػػؿ إلػػ  ىػػذه المرةمػػة بعػػد لكننػػا متفػػا

 دلـ اتفاؽ سالـ بيف الجانبيف إ تزاؿ تنتظر خطتنا وترغم يي العمؿ معنا وتدرؾ انو إ يمكف استبدالنا".
وكاف المسؤوؿ األميركي يرد لم  اسلمة لػ "األياـ" لف تسارير اخيػرة قالػت إف الوإيػات المتةػدة األميركيػة لػف 

 لم  الجانبيف. تعرض الخطة
 كما التبر المسؤوؿ األميركي إف العديد مف التسارير التي تنلر لف مةتويات الخطة األميركية خاطلة.

وقاؿ المسؤوؿ األميركي الكبير بيذا اللأف "لم  الرغـ مف كؿ التسارير الخاطلة لف خطتنا ي ننا واصسػوف مػف 
 أنيا ستكوف مفيدة لكال الجانبيف واللعبيف ".

اوؿ الوإيػػػات المتةػػػدة األميركيػػػة التسميػػػؿ مػػػف تػػػأصير قػػػرار الػػػرليس األميركػػػي اإللتػػػراؼ بالسػػػدس لاصػػػمة وتةػػػ
 إلسراليؿ لم  يرص المفاوضات المستسبمية بيف الطرييف الفمسطيني واإلسراليمي.

وقػػػاؿ مبعػػػوث الػػػرليس األميركػػػي ل،تفاقيػػػات الدوليػػػة جيسػػػوف غػػػرينبالت" لنػػػدما اتخػػػذ الػػػرليس ترامػػػم قػػػراره 
التاريخي باإلتراؼ بالسدس لاصمة إلسراليؿ، ي نو لـ يكف يعيػد كتابػة التػاريخ ، كػاف يػدرؾ ةسيسػة واضػةة. 

لكنيسػػػت. وىػػػي موقػػػ  المسػػػر وكمػػػا ألػػػار الػػػرليس، يػػػ ف السػػػدس ىػػػي مسػػػر الةكومػػػة اإلسػػػراليمية. إنيػػػا مػػػوطف ا
الرسػػػمي لػػػرليس الػػػوزرام ورلػػػيس إسػػػراليؿ. لسػػػد كانػػػت الػػػوطف الصسػػػايي والروةػػػي لملػػػعم الييػػػودي منػػػذ آإؼ 

 السنيف".
واضػػػػاؼ يػػػػي كممػػػػة يػػػػي لجنػػػػة تنسػػػػيؽ مسػػػػالدات الػػػػدوؿ المانةػػػػة يػػػػي بروكسػػػػؿ ارسػػػػؿ مكتبػػػػو نسػػػػخة منيػػػػا 

راؼ بيػػذه الةسيسػػة، اتخػػذنا خطػػوة ىامػػة، إ بالنسػػبة ؿ"األيػػاـ""نةف نػػؤمف إيمانػػا لميسػػا بأننػػا، مػػف خػػالؿ اإلتػػ
نما أيضا إلرسام أسس سالـ لػامؿ ودالػـ وةسيسػي. وىػذا ىػو السػبم الػذي جعػؿ الػرليس  إلسراليؿ يةسم، واي

 يولي اىتماما كبيرا للرح ما يفعمو ىذا السرار وما إ يعنيو ".
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وضػػػ  النيػػػاليق إ، لسػػػد كػػػاف الػػػرليس وتسػػػامؿ غرينبالت"ييػػػؿ يةكػػػـ الػػػرليس مسػػػبسا لمػػػ  أي مػػػف مسػػػالؿ بال
واضػةا تمامػػا أف الوإيػػات المتةػػدة لػػـ تصػػدر ةكمػػا مسػبسا لمػػ  أي قضػػايا تتعمػػؽ بالوضػػ  النيػػالي، بمػػا يػػي 

 ذلؾ الةدود المةددة لمسيادة اإلسراليمية يي السدس. ولـ نتخذ موقفا بلأف الةدود".
سق إ، ودلػػػا الػػػرليس ترامػػػم صػػػراةة جميػػػ  وقاؿ"ىػػػؿ تغيػػػر الوضػػػ  الػػػراىف يػػػي األمػػػاكف المسدسػػػة يػػػي السػػػد

 األطراؼ إل  مواصمة الةفاظ لم  الوض  السالـ يي جبؿ الييكؿ / الةـر اللريؼ".
وأضاؼ غرينبالت"ييؿ كاف السرار إذف يلير إل  تخمي الوإيات المتةدة لف لممية السػالـ، أو التةيػز ضػد 

ة ممتزمػػة لمػػػ  الػػػدواـ بالتوصػػػؿ إلػػػ  اتفػػػاؽ يضػػػمف أةػػد الجػػػانبيفق مػػػرة أخػػػرى، أجيػػػم، إ، والوإيػػػات المتةػػػد
مسػػػتسبؿ سػػػممي مزدىػػػر لكػػػؿ مػػػف اإلسػػػراليمييف والفمسػػػطينييف. وليػػػذا السػػػبم تواصػػػؿ ىػػػذه اإلدارة العمػػػؿ لمػػػ  

 وض  خطة سالـ يمكف أف تجمم كال الجانبيف إل  طاولة المفاوضات".
الكصيػػريف لمػػ  اإللػػالف، ظمنػػا نعمػػؿ بجػػد وتػػاب "يي الواقػػ  ي نػػو منػػذ إلػػالف السػػدس، ولمػػ  الػػرغـ مػػف رد يعػػؿ 

ولػػـ ننةػػرؼ لػػف جيودنػػا ييمػػا يتعمػػؽ بخطػػة السػػالـ لمةظػػة. ولمػػ  الػػرغـ مػػف الخطػػام الػػذي سػػمعتموه مػػف 
مختمؼ المسؤوليف الةكومييف ومف وسالؿ اإللالـ ردا لم  إلالف رليس السدس، يػ ف الػرليس ترامػم ويريػؽ 

الوإيػػات المتةػػدة إ يزالػػوف مكرسػػيف تمامػػا لةػػؿ الصػػراع  السػػالـ وكصيػػر مػػف األلضػػام اآلخػػريف يػػي ةكومػػة
 اإلسراليمي الفمسطيني".

والتبػػر غػػرينبالت انػػو"يي الوقػػت الػػذي نمضػػي ييػػو قػػدما، مػػف الميػػـ أإ نسػػمح لجيودنػػا بػػأف تتعطػػؿ بسػػبم 
ادلػػػػػامات كاذبػػػػػة بلػػػػػأف طبيعػػػػػة قرارنػػػػػا أو غرضػػػػػو. وىػػػػػذه اإنةرايػػػػػات إ تسػػػػػالد أةػػػػػدا، وإ سػػػػػيما اللػػػػػعم 

 مسطيني".الف
وقػػاؿ"لف يتةسػػؽ السػػالـ باإبتعػػاد لػػف المفاوضػػات. يفرصػػة نجػػاح السػػالـ ىػػي يسػػط مػػف خػػالؿ ةػػوار مةتػػـر 
ومسػػتمر ومػػف خػػالؿ المفاوضػػات. ومػػف السػػيؿ اإلبتعػػاد لػػف الطاولػػة. ولكػػف ذلػػؾ إ يسػػالد أةػػدا، ويسمػػؿ أو 

 لملعم الفمسطيني". ربما يمغي يرص التوصؿ إل  اتفاؽ سالـ لامؿ. وسيكوف ذلؾ رىيبا بالنسبة
مف جية صانية، قاؿ غرينبالت"لندما التسينا آخر مرة يي أيموؿ ، لددنا لم  ضػرورة اتخػاذ خطػوات لتةسػيف 
الةالػػة اإقتصػػادية واإلنسػػانية يػػي الضػػفة الغربيػػة وغػػزة، ونالػػدنا كػػذلؾ جميػػ  األطػػراؼ أف تفػػي بالتزاماتيػػا 

 ني".بتنفيذ التدابير التي تةسف ةياة اللعم الفمسطي
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وأضاؼ"يجم أف أكوف صادقا. منػذ ذلػؾ اإجتمػاع، لػـ نةػرز سػوى تسػدـ ضػغير جػدا. يػي الواقػ ، قػد يلػعر 
لػػػعم غػػػػزة بأننػػػا لػػػػـ نصػػػن  أي لػػػػيم. ىػػػذه ىػػػػي المػػػرة الصالصػػػػة التػػػي نمتسػػػػي يييػػػا منػػػػذ انضػػػمامي إلػػػػ  ىػػػػذه 

 المجمولة، يجم يتغير ليم ما".
، بمػا يػي ذلػؾ تةسػيف برنػامح اللػةف مػف "البػام إلػ  وتاب "ةدث تسػدـ ىاملػي يػي لػدد قميػؿ مػف المجػاإت

البػػػام" الػػػذي سػػػيسمؿ الةػػػواجز التػػػي تعتػػػرض التجػػػارة الفمسػػػطينية التػػػي يجػػػري تنفيػػػذىا ةاليػػػا، بالتعػػػاوف مػػػ  
إسراليؿ. وليدنا أخيرا ، األسبوع الماضي ، إطالؽ خدمة الجيؿ الصالث يي الضػفة الغربيػة مػف قبػؿ لػركات 

الجيػػؿ الصالػػث ليسػػت تسنيػػة جديػػدة ولكنيػػا تمصػػؿ خطػػوة كبيػػرة إلػػ  األمػػاـ يػػي الضػػفة اإتصػػاإت الفمسػػطينية. 
نني أتطم  إل  يـو قريم لنػدما يػتـ إطػالؽ الجيػؿ الصالػث يػي غػزة و الجيػؿ الرابػ  أو ةتػ  الجيػؿ  الغربية. واي

 الخامس يي الضفة الغربية".
نفعؿ يييا أيضؿ ، أيضؿ بكصيػر. ويجػم  ورأى يي ىذا الصدد انو"لكف إ تزاؿ ىناؾ مجاإت كصيرة يجم أف

أف نكمػػؿ المفاوضػػات بلػػأف اتفػػاؽ لػػرام الطاقػػة. آمػػؿ أف يػػتـ اإنتيػػام مػػف اتفاقيػػة لػػرام الطاقػػة قبػػؿ اجتمػػاع 
المجنة السػادـ يػي آذار. ويعتمػد اإليتػراض النػاجح لمسػيطرة الفمسػطينية لمػ  اللػبكة الكيرباليػة لمػ  اسػتكماؿ 

 مميوف دوإر إضايية مف الجيات المانةة". 26اتفاقية لرام الطاقة ىذه و 
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 آلاخرين« إستراثيجيات»واشىطن وإستراثيجية جعطيل 

 2102\2\4  الدستور  عريب الرنتاوي
مػػا أف وضػػعت الةػػرم لمػػ  دالػػش أوزارىػػا يػػي سػػوريا، ةتػػ  خرجػػت الوإيػػات المتةػػدة بملػػروع تأسػػيس قػػوة 

مػػا أصػػار ةفيظػػة أنسػػرة، وديعيػػا مػػف صالصػػيف ألػػؼ مساتػػؿ، أغمػػبيـ )وزلػػامتيـ( مػػف أكػػراد الػػبالد  ” ةػػرس ةػػدود“
 يي لفريف، والتيديد بالوصوؿ إل  منبح وةت  خط الةدود السورية م  العراؽ.” غصف الزيتوف“للف ةممة 

الملروع الذي أرادت بو والنطف إةكاـ سيطرتيا لم  أكصر مػف ربػ  سػوريا، توطلػة لتعبيػد طريػؽ روسػيا يػي 
يات المتةدة واستراتيجيتيا الجديدة يي سوريا التي لػـ يكػف مضػ  ، ارتد لم  الوإ”األيخاخ”سوريا بالعراقيؿ و

سػوى بضػػعة أيػػاـ لمػػ  الكلػػؼ لنيػا لمػػ  لسػػاف الػػوزير ريكػػس تيمرسػوف ... والػػنطف باتػػت اليػػـو يػػي وضػػ  
أسوأ مما كانت لميو، يالفصؿ الجديد يػي ةػروم سػوريا وةػروم اآلخػريف لمييػا، ينػدل  ىػذه المػرة، بػيف أىػـ 

يي اللماؿ واللماؿ اللرقي السوري... األكراد، اإبف المدلؿ والةميؼ الموصػوؽ يسػتنجدوف  وأقوى ةميفيف ليا
وتركيا، لضو األطمسي، المستمسػؾ بعضػويتو، بػرغـ كػؿ الخاليػات، ”... براصف التركي“بدملؽ إلنساذىـ مف 

 اقتربت أكصر يأكصر مف معسكر خصـو والنطف وألداليا، مف موسكو وةت  طيراف.
نجػح يػي بنػام منػازؿ كصيػرة ” السيصػر“لـ تسمـ بعد بييمنة الكرمميف لمػ  سػوريا، ىػي تعػرؼ أف  لكف والنطف

مفرولػًا بالنوايػا الةسػنة والتسػييالت المجانيػة ... وكػذا ” لػرش سػوريا“لو ىناؾ، لكنيا لػف تجعػؿ طريسػو إلػ  
يػػي دالػػرة اإسػػتيداؼ، األمػػر بالنسػػبة لبسيػػة األطػػراؼ المنخرطػػة يػػي ىػػذا الصػػراع مػػف الخنػػدؽ اآلخػػر: إيػػراف 

ذكرتيمػػا اإسػػتراتيجية األمريكيػػة الجديػػدة بوصػػفيما تيديػػدًا جػػديًا لموإيػػات ” مػػارقتيف“وىػػي مػػف ضػػمف دولتػػيف 
تجفيػؼ “المتةدة وأمنيا واستسرارىا، إل  جانػم كوريػا اللػمالية ... وةػزم اخ، يخضػ  ألوسػ  وألػمؿ لمميػة 

نا إ يستصر لم  اإلجرامات الماليػة والمصػريية، وإ لمػ  تػواتر منذ اندإع األزمة السورية، واألمر ى” موارد
قوالـ الملموليف مف الةزم، أيرادًا ومؤسسات بسوالـ اإلرىام، بؿ ويلتمؿ كذلؾ لمػ  دلػـ اسػتمرار إسػراليؿ 

 ”.كاسر لمتوازف“يي توجيو ضربات لسكرية لمةزم يي سوريا، بةجة منعو مف الةصوؿ لم  سالح 
يػػي مواجيػػة إجراماتيػػا وةمالتيػػا، لسػػنوات ” الصػػمود“دى موسػػكو وطيػػراف السػػدرة لمػػ  تػػدرؾ والػػنطف، أف لػػ

لديدة مسبمة، وأف صمار استراتيجيتيا الجديدة، لف تنضح قبؿ لدة سنوات، ىذا إف نضجت أصػاًل، كمػا تػدرؾ 
ةػػزم ، وىػػو مػػدرج لمػػ  قػػوالـ اإلرىػػام، وأف ال1983أف ةػػزم اخ، ومنػػذ اسػػتيداؼ المػػارينز يػػي لبنػػاف لػػاـ 
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مػػػ  لمميػػػات الةصػػػار وتجفيػػػؼ المػػػوارد التػػػي تلػػػنيا لميػػػو بػػػال ىػػػوادة، كػػػؿ مػػػف إسػػػراليؿ والوإيػػػات ” تكييػػػؼ“
 المتةدة، وأف مف غير المستبعد أف تةسؽ اإلجرامات األخيرة، نتالح جدية يذكر.

 يػػي ضػػوم ىػػذا اإدراؾ، بػػدا أف والػػنطف قػػررت السػػير يػػي طريػػؽ متعػػدد المسػػارات، لمنػػ  موسػػكو مػػف تةسيػػؽ
يػػي سػػوريا، إف لػػـ يكػػف لتةسيػػؽ األىػػداؼ الخمسػػة لالسػػتراتيجية الجديػػدة يبعضػػيا لمػػ  األقػػؿ، ” نصػػر مبػػيف“

إليػراف وطػرد ةػزم اخ منيػا ” مجػاًإ ةيويػاً “وأىـ ىذه األىداؼ كما بػات معرويػًا: منػ  سػوريا مػف أف تصػبح 
نجػػاز تسػػوية سياسػػية إ مكػػاف يييػػا لكسػػد يػػي مسػػتسبؿ سػػوريا، يضػػاًل لػػف م كايػػأة األكػػراد بوصػػفيـ ةميفػػا واي

يمكف توظيفيا لمػ  نةػو مػزدوج لتيديػد إيػراف وابتػزاز تركيػا، مػف دوف إغفػاؿ اليػدؼ الخػاص ” ورقة”موصوقا و
لادة بنام لناصر قوتو واقتداره.  بمن  دالش مف العودة واي

كة ييػػو، أو المسػػار األوؿ، سياسػػي، ويتعمػػؽ بتيمػػيش مسػػار أسػػتانا وتيلػػيـ مػػؤتمر سوتلػػي، إف بعػػدـ الملػػار 
الملػػاركة لمػػ  مسػػتوى خفػػيض وبصػػفة مراقػػم، أو مػػف خػػالؿ منػػ  أصػػدقام والػػنطف وةمفاليػػا مػػف سػػورييف 
ولرم مػف اإنخػراط يػي ىػذا المسػار، والتركيػز دومػًا لمػ  مسػار جنيػؼ، وةػده دوف سػواه ... ىنػا لػيس مػف 

وقبػػؿ أيػػاـ قاللػػؿ يسػػط، مػػف  األخيػػر برلايػػة دي مسػػتورا مػػف خػػارج األجنػػدة،” مػػؤتمر ييينػػا“الصػػدية أف يسفػػز 
التػػي تسػػدمت بيػػا الػػدوؿ ” الورقػػة غيػػر الرسػػمية“مػػؤتمر سوتلػػي ... ىنػػا، ويػػي ىػػذا السػػياؽ يسػػط، يمكػػف ييػػـ 

الخمس )الوإيات المتةدة، يرنسا، بريطانيا، السعودية واألردف( لمةؿ يي سوريا، وتسػريبيا المتعمػد لمصػةاية 
 ةنؽ موسكو وقمؽ دملؽ وتةسم طيراف. ووسالؿ اإللالـ، ويييا بنود كفيمة ب صارة

المسار الصاني، لسكري بامتياز، وىنا يمكف الوقوؼ أماـ جممة مػف المعطيػات، أوليػا التسػارير الموصوقػة التػي 
تتةدث لف قيػاـ والػنطف بتػدريم ملػات العناصػر المسػمةة يػي قوالػدىا السػورية، بةجػة مػؿم يػراغ دالػش، 

التػي بػات خروجيػا ” ةػرس الةػدود“لو ... وقبميػا الكلػؼ لػف قػوة ” يفةالسوات الرد”لكف بيدؼ قتاؿ النظاـ و
لمػػ  أف أىػػـ التطػػورات لمػػ  ىػػذا المسػػار، ” ... غصػػف الزيتػػوف“إلػػ  دالػػرة الضػػوم أمػػرًا ملػػكوكًا ييػػو، بعػػد 

، وخػػػروج لػػدد وايػػػر مػػف كبػػػار المسػػػؤوليف ”الكيمػػاوي السػػػوري“وآخرىػػا، إنمػػػا يتمصػػؿ يػػػي الةممػػػة الكصيفػػة ضػػػد 
والغػربييف، ديعػة واةػدة، ومػف دوف سػابؽ إنػذار، بالتيديػد والوليػد، بعػد نلػر معمومػات لػف صػالث  األمريكييف

ضػػربات كيماويػػة يػػي الغوطػػة اللػػرقية، نفتيػػا موسػػكو واسػػتيجنتيا دملػػؽ وةػػذرت طيػػراف مػػف مخاطرىػػا ... 
ررت الػدخوؿ مبالػرة، يي أوراقيا وخياراتيػا السػورية، قػ” لةاً “صمة ما يلي بأف الوإيات المتةدة، التي تعاني 
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ولممػػرة الصانيػػة، يػػي الستػػاؿ ضػػد الجػػيش السػػوري، األولػػ  يػػي قالػػدة اللػػعيرات العػػاـ الفالػػت، والصانيػػة إ أةػػد 
 يعرؼ أيف أو مت ، لكف يبدو أنيا مسألة وقت ليس إإ.

لػػدى والػػنطف مواقػػؼ وسياسػػات يػػي سػػوريا، ولكػػف لػػيس لػػدييا اسػػتراتيجية وخطػػة تنفيذيػػة، رغػػـ كػػؿ الضػػجيح 
الذي صاةم كلؼ تيمرسوف لف خطة استراتيجية جديدة، بؿ وليس لدييا أدوات تعتمد لمييا ... الميـ مػف 
وجية نظر والنطف لدـ تمكيف بوتيف وخامنلي واألسد، مف تةسيؽ نصر مػريح يػي سػوريا، وتفويػت الفرصػة 

ف اقتضػ  ذلػؾ، إطالػة أمػد الةػرم، وتعطيػؿ  لمييـ، لفرض تصػورىـ الخػاص لمةػؿ النيػالي لكزمػة، ةتػ  واي
بسام الجرح السوري مفتوةًا إستنزاؼ ىذه األطراؼ وتيليـ صورة   وتيميليا.” النصر“مسار التسوية، واي

األياـ واأللير السميمة المسبمة، تبدو مةّممة بنذر التصػعيد، وربمػا لمػ  لػت  جبيػات الةػرم وخطػوط تماسػيا 
ف بػػدت المتعػػددة بتعػػدد أطراييػػا واصػػطراع أىػػداييـ وأجنػػداتيـ، ب مػػا يػػي ذلػػؾ جبيػػة الجنػػوم السػػوري، التػػي واي

األكصػػر اسػػتسرارًا مػػف بػػيف جميػػ  خفػػض التصػػعيد، إإ أف التسػػارير تتةػػدث لػػف ريػػاح تسػػخيف تيػػم لمػػ  ىػػذه 
 المنطسة، وقد تسمم استسرارىا وىدومىا رأسًا لم  لسم.
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: ماذا بعد؟ « السوريون »مؤثمر سوجش ي و
ً
 حصرا

 2102\2\3 الحياة    وائل مرزا
لـ يكف صمة بد مف مليد سوتلي لكي يكتمؿ سػيناريو المسػرةية اليزليػة التػي يضػ  الػروس المسػألة السػورية 

 يي إطاره، تةت سم  وبصر النظاميف اإلقميمي والدولي، وبسبوليما.
ىنالػػؾ تسػػزيـٌ لكػػؿ مػػا ىػػو إنسػػاني وأخالقػػي يػػي مػػا يةصػػؿ، إلػػ  درجػػة تكػػاد تصػػبح الكتابػػة الجّديػػة يييػػا لػػف 

 ع، بغرض التةميؿ، لبصًا إ طالؿ مف ورالو.الموضو 
سػػم  المعنيػػوف بالموضػػوع، مػػف السػػورييف وغيػػرىـ، الكػػـ اليالػػؿ مػػف الكوميػػديا السػػودام التػػي سػػبست ورايسػػت 
انعسػػاد المػػؤتمر، ورأوا بػػأـ أليػػنيـ تفاصػػيؿ األةػػداث والتصػػريةات والمواقػػؼ السػػوريالية التػػي لػػّكمت وقالعػػو 

كػػؿ مػا جػرى وتفسػػير « تةميػؿ»سػيؿ ةبػٌر كصيػػر خػالؿ األيػاـ المسبمػة يػػي معػرض وأةداصػو. أكصػر مػف ىػػذا، سي
 كؿ ما قيؿ.

 مف ىنا، لف نكرر ما سبؽ أف رآه الناس وسمعوه، ولف ندخؿ يي منايسة التةميالت لما ةصؿ وسيةصؿ.
ا ، بعبػارة لخػص بيػ«السياسػة»يكفينا تمخػيص دإإت مػا جػرى مػف ممارسػات، ُيفتػرض أف تػدخؿ يػي مفيػـو 

مػػف المفتػػرض يػػي »الػػرليس األميركػػي األسػػبؽ رونالػػد ريغػػاف، المعػػروؼ بصػػراةتو، رأيػػو يػػي السياسػػة قػػالاًل: 
السياسة أف تكوف صاني أقدـ مينة يػي العػالـ، لكننػي أدركػت مػ  الوقػت أف ىنػاؾ لػبيًا كبيػرًا بينيػا وبػيف أقػدـ 

صػػػةيح أف باإلمكػػػاف اإللػػػارة إلػػػ  ربمػػػا يػػػريض كصيػػػروف ىػػػذا الػػػرأي، وربمػػػا يجػػرح الكػػػالـ الػػػبعض، و «. مينػػة
الػدإإت التػي أرادىػا ريغػاف مػف لبارتػو بلػكؿ آخػر، أقػؿ صػراةة وأكصػر تيػذيبًا. لكػف الواقعيػة تفػرض نفسػػيا 
بسوٍة ىنا. والواقعيػة تمػؾ تسػوؿ إف دإإت العبػارة كانػت وإ تػزاؿ وسػتبس  موجػودة، بدرجػة أو أخػرى، لػيس يػي 

نمػا يػي كػ ؿ مكػاف يضػـ ساسػًة وسياسػة يػي ىػذا العػالـ. وىػا ىػي سوتلػي، بكػؿ مػف الوإيات المتةدة يسػط، واي
 ورامىا، لمنًا أو سرًا، تؤكد تمؾ الةسيسة بلكٍؿ ياق .

يػػي مػػا لػػدا ذلػػؾ، إ يبػػدو لمميػػًا سػػوى الةػػديث لمػػا يمكػػف أف يفعمػػو السػػوريوف بسضػػيتيـ بعػػد ىػػذا المفصػػؿ 
ٍت ورؤى تسػػػتولم مػػػا سػػػيجري بعػػػد اليػػػـو الفػػػارؽ. وىػػػذا ةػػػديٌث إ يجػػػم أف يستصػػػر لمػػػ  قػػػرارات ومخططػػػا

ـٌ ومطمػػػػوم. لكػػػػف األىػػػػـ واألكصػػػػر إلةاةػػػػًا يػػػػدخؿ يػػػػي جػػػػوىر مػػػػا يمكػػػػف أف نسػػػػميو  وتتعامػػػػؿ معػػػػو، ييػػػػذا ميػػػػ
 لاممة لـ تعد الةركة يي أي اتجاٍه صةيح ممكنًة بغيابيا.« مراجعات»
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مػف اللػفايية والصػراةة.  ليس ىذا مساـ الدخوؿ يي مياترات م  أي جيػة، لكػف المرةمػة تتطمػم درجػة لاليػة
واإسػػػتةساقات المسبمػػػة تتطمػػػم اإرتسػػػام إلػػػ  مسػػػتوى لػػػعارات تمصيػػػؿ الصػػػورة التػػػي تريعيػػػا المعارضػػػة بأطياييػػػا 

.  السياسية والعسكرية العديدة اليـو
إ ملػػاةة يػػي اإلتػػراؼ بػػأف المعارضػػة السياسػػية السػػورية بجميػػ  أطياييػػا ومكوناتيػػا لػػـ تكػػف مسػػتعدًة ألدام 

بةجـ الميمة التي باتت، يجأًة، مسؤولًة لف أداليا. يكمنا يعمـ طبيعػة الظػروؼ التػي كانػت تعمػؿ يييػا ميمٍة 
لمػ  الطريسػة التػي كانػت سػالدًة « المعػارض»لم  مدى العسػود الماضػية. وصمػة يػارٌؽ كبيػر بػيف السيػاـ بػدور 

السياسػػية لصػػورٍة يرضػػت نفسػػيا  بعػػد انطالقيػػا، وبػػيف دور السيػػادة« النالػػط»يػػي سػػورية مػػا قبػػؿ الصػػورة، ودور 
 بتعسيدات قمما لرييا التاريخ.

وإ نبػػػالغ إذا قمنػػػا إف الػػػدور الػػػذي نتةػػػدث لنػػػو مػػػف أصػػػعم األدوار التػػػي يجػػػم أداؤىػػػا لمػػػ  مسػػػتوى العمػػػؿ 
 العاـ، ما يتطمم إدراؾ ةسالؽ مةددة.

صػػورة ليسػػت لمميػػة ىندسػػية يصمػػة تػػراكـٌ نظػػري ولممػػي يتعمػػؽ بػػالصورات يمكػػف اإسػػتفادة مػػف معطياتػػو، لكػػف ال
 مةسوبة المساييس، وإ ملرولًا تجاريًا أو اقتصاديًا يمكف تصميمو وتنفيذه ويؽ خطة موضولة ب ةكاـ.

والصػػػورة إ تلػػػبو أي ظػػػاىرٍة أخػػػرى يػػػي ةيػػػاة النػػػاس. إذ إ تسػػػري لمييػػػا العػػػادات واأللػػػراؼ والسػػػوانيف التػػػي 
لف الصورة السورية تةديدًا ي ننا نةاوؿ مالمسة ظػاىرٍة جديػدة يتآلفوف لمييا يي أياميـ العادية. وةيف نتةدث 

 كميًا، خاصة إذا أخذنا باإلتبار كؿ ما يييا مف خصوصيات سياسية وصسايية واجتمالية وجغرايية.
مف ىنا، إ يكوف معيبًا إذا تواضعت المعارضة السورية والتريت بصعوبة الميمة الممساة لم  لاتسيػا. ييػذا 

المػٌة صػةيٌة يمكػػف أف تكػوف أوؿ خطػوٍة يعميػػة يػي تلػكيؿ قػػدرتيا لمػ  أدام دورىػا المطمػػوم. إ اإلتػراؼ ل
ةاجػػة لممكػػابرة واإّدلػػام يػػي مسػػاـٍ إ يةتػػاج لمصػػؿ ىػػذه الممارسػػات. وسػػيكوف اللػػعم السػػوري أوؿ مػػف يػػتفّيـ 

 ىذه الةسيسة، ويةتـر السالميف بيا، ويعود إللطاليـ الملرولية المطموبة.
و « كانتونػػػػاتيـ»جػػػػٌة ممةػػػػٌة اليػػػػـو ألف يغػػػػادر جميػػػػ  الساسػػػػة المعارضػػػػيف السػػػػورييف إقطاليػػػػاتيـ و صمػػػػة ةا

يالسياسػػة بػػالتعريؼ السػػالد ىػػي يػػّف الممكػػف. والممكػػُف يػػي الواقػػ  السياسػػي السػػوري المعاصػػر «. مسػػاراتيـ»
ورتيـ، والتػػػي تكػػػاد يفػػػرض لمػػػييـ جميعػػػًا الخػػػروج مػػػف نفػػػؽ المماةكػػػات الساتمػػػة المتعمسػػػة بتمصيػػػؿ السػػػورييف وصػػػ

تغرقيـ وُتغرؽ الصورة إل  األبد. يكفي مصاًإ أف نستةضر األزمػة المسبمػة التػي يمكػف أف تنػتح لػف قيػاـ بعػض 
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، «ةػاماًل مطالبنػا سػاليًا لتةسيسيػا»الويػد التركػي لكػي يكػوف « تفػويض»مف ةضَر سوتلي وانسػةم منيػا بػػ 
 «.تمصيؿ قوى الصورة والمعارضة»بناًم لم  

 جد اليـو جية يمكف أف تّدلي اةتكار التمصيؿ المذكور بأي درجٍة مف الدرجات.إ تو 
لػػيس مػػف طبيعػػة الػػدنيا الكمػػاؿ، ولػػـ يسػػؿ أةػػٌد إف ملػػروع التمصيػػؿ السياسػػي لمصػػورة السػػورية سػػيكوف ملػػرولًا 

تكماؿ كامؿ األوصاؼ. لكف الموقؼ الطبيعي مف مصؿ ىذا الوض  يتمصػؿ بالمسػاىمة الفعالػة والعمميػة يػي اسػ
 الملروع، لكي يصبح قادرًا لم  تةسيؽ ةد أدن  ليدؼ توةيد المعارضة وخدمة الصورة داخميًا وخارجيًا.

إ توجد ماللكٌة تملي لم  األرض يي ىذه الدنيا، يال تخطػ  يػي ةسػام أو تةتػاج الػ  مراجعػة موقػؼ أو 
لـ مػف ةولنػا، وإ يػي منطستنػا العربيػة، إلادة النظر يي رؤيٍة مةػددة أو سياسػٍة بعينيػا. إ يوجػد ىػذا يػي العػا

وإ يػي سػػورية، وإ يػي أجسػػاـ المعارضػة بالتأكيػػد، يسػػري ىػذا لمػػ  األيػراد والجمالػػات واللػعوم كمػػا يسػػري 
لمػػ  الػػدوؿ والةكومػػات. يػػنةف بلػػكٍؿ لػػاـ نعػػيش يػػي لػػالـٍ معسّػػد يتميػػز بمتغّيراتػػو المتسػػارلة التػػي إ يكػػاد 

باإلتبػار يػي ةسػاباتو بلػكٍؿ كامػؿ. ونةػف، كسػورييف تةديػدًا، نعػيش ظػػاىرًة يسػتطي  أةػٌد مالةسَتيػا وأخػذىا 
ربمػػا كػػاف تكرارىػػا يػػي التػػاريخ ماضػػيًا وةاضػػرًا ومسػػتسباًل، بالصػػورة التػػي نراىػػا، مػػف األمػػور النػػادرة يػػي ةيػػاة 

 البلر.
اسػػات أو يػػي مػػف الطبيعػػي إذًا ألي جمالػػة أو يػػرد أو ىيلػػٍة أف تخطػػ  أو يخطػػ  يػػي الةسػػابات أو يػػي السي

المواقػؼ، أو يػي ذلػؾ كمػو. وىػذا يصػػدُؽ لمػ  أجسػاـ المعارضػة يػي زمننػػا الػراىف كمػا إ يصػدؽ لمػ  جيػػٍة 
 أخرى مسؤولٍة أماـ لعبيا وبالدىا.

ىػػذه ةسػػالُؽ تعرييػػا جميػػ  األطػػراؼ، ومػػف مصػػمةة السػػورييف جميعػػًا أف يبنػػي لمييػػا أصػػةاُم العالقػػة داخػػؿ 
 ًا لنسمٍة جديدة يي لمميـ خالؿ المرةمة المسبمة.أجساـ المعارضة وخارجيا، أساس

نمػػا ىػػو أيضػػًا دليػػؿ نضػػٍح سياسػػٍي وصسػػايٍي لمسػػورييف، خاصػػًة لمػػف  ىػػذا لػػيس واجبػػًا سياسػػيًا وأخالقيػػًا يسػػط، واي
 تصدى لمواق  المسؤولية منيـ.

نمػػا تكمػػف ال ملػػكمة يػػي بكػػالـ آخػػر، ليسػػت الملػػكمة أف نخطػػ  يػػي الةسػػابات أو السياسػػات أو المواقػػؼ. واي
اإلصػػرار لمػػ  تجنػػم أي مراجعػػة، والوقػػوع يػػي لسميػػة المكػػابرة والعنػػاد التػػي تػػوةي بمسػػاف الةػػاؿ بأننػػا قػػوـٌ إ 
نخط ، بغض النظر لف أي لعارات نطمسيا بمساف المساؿ. ذلؾ أف الوقوع يي ىذا الفخ ىو الخطوة األولػ  
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إجتمػاع البلػػري يسػػري لمػ  السػػورييف كمػػا يػي سمسػػٍة مػف األخطػػام لػػيس ليػا نيايػػة. ىػػذا قػانوف مػػف قػػوانيف ا
 يسري لم  العالـ أجم .

، وقػػػرر ةضػػػور سوتلػػػي. واجتيػػػد الػػػبعض اآلخػػػر وقػػػرر «الةسيسيػػػة»اجتيػػػَد الػػػبعُض مػػػف أطيػػػاؼ المعارضػػػة 
مساطعتو. بن  الطرياف اجتيادىمػا، لمنػًا يػي األقػؿ، لمػ  السالػدة نفسػيا: إف السػرار الُمتخػذ كػاف خطػوة لمػ  

 ةاولة تةسيؽ أىداؼ الصورة.طريٍؽ طويؿ لم
إ مجػػػاؿ ىنػػػا لمخػػػوض يػػػي النيػػػات، ييػػػذا تػػػرٌؼ إ تةتممػػػو المرةمػػػة الراىنػػػة، وإ يةتممػػػو بالتأكيػػػد المسػػػتسبؿ 
المسبػػؿ. خاصػػًة يػػي ظػػؿ الملػػيد الػػذي رآه الجميػػ  خػػالؿ جػػوإت جنيػػؼ وأسػػتانة، وأخيػػرًا سوتلػػي. ويػػي ظػػؿ 

 الواق  الذي نتح لنيا.
ٍة جدًا مف الواقعية المسؤولة يي ىذا المساـ. وىي تنبػُ  مػف قػرامٍة دقيسػٍة لمػا ةصػَؿ كمػا صمة ةاجٌة لدرجٍة لالي

 ةصؿ، وليس كما توق  البعض ةصولو أو تمن  البعُض اآلخر ةصولو.
إ مجػػػاؿ ىنػػػا إلصػػػرار المعارضػػػيف السػػػورييف لمػػػ  الةيػػػاة يػػػي األوىػػػاـ أو التفكيػػػر الرغػػػالبي أو التفسػػػيرات 

 أيضًا نوٌع آخر مف الترؼ السياسي إ يةتممو المساـ.الخاصة لمةدث. ييذا 
مف ىنا، قد يكوف مطموبًا زيادة جرلة الرقابة اللعبية الخارجية لم  أجساـ المعارضة بألكاؿ مختمفػة. لػيس 
نمػػػا أيضػػػًا مػػػف السػػػورييف جميعػػػًا، ألنيػػػـ  يسػػػط مػػػف قبػػػؿ اإللالميػػػيف والمصسفػػػيف والنلػػػطام والساسػػػة خارجيػػػا، واي

 بؿ غيرىـ يي طرح األسلمة والةصوؿ لم  اإلجابات.أصةام الةؽ ق
ياإلنسػػاف العػػادي ىػػو أوؿ مػػف يتػػأصر بالسػػمبيات واآلإـ والكػػوارث التػػي تػػنجـ لػػف الخطػػأ يػػي الةسػػابات ويػػي 
السياسػػات. مػػف ىنػػا، يبسػػ  ىػػو صػػاةم الةػػؽ األوؿ يػػي أف يكػػوف لػػو رأي يػػي الموضػػوع، ويػػي أف تُفػػتح لػػو 

لبر السنوات والمنابر اإللالميػة والسياسػية والصساييػة. ياإلنسػاف الػذي إ ُيمػنح مداخؿ وأبوام طرح ذلؾ الرأي 
ذلػؾ الةػػؽ لػف يلػػعر يومػًا باإنتمػػام والػوإم الةسيسيػػيف ميمػػا صػّرح وتغّنػػ  بعكػِس ذلػػؾ. ألنػو سػػيدرؾ ببسػػاطة 

تكممػة »ُيعتبػر  يي أوقات اللّدة بأنػو مػدلٌو ليػدي  صمػف خطػأ لػـ يكػف سػببًا ييػو. وبػأف وجػوده يػي السػاةة إنمػا
 وليس وجوَد مواطنٍة ةسيسية بكؿ ما تستضيو مف ةسوؽ وواجبات.« لدد
 ىكذا تؤكد المسولة اللييرة.«. السياسة أىـ بكصير مف أف تُترؾ لمساسة وةدىـ»
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 ولف تعدـَ صورٌة أظيرت إبداَع أىميا يي كصيٍر مف المجاإت السدرَة لم  ابتكار إطاٍر لرقابػٍة لػعبيٍة لامػة لمػ 
أجساـ المعارضة ُتصةح مسارىا، لتؤدي دورىا المطموم، وإ ُتصبح لعنػًة لمػ  الػبالد وأىميػا وصػورتيـ نيايػة 

 المطاؼ.
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 وفصل جدًد من لهاث بوثين وراء الحل« سوجش ي»عن 

   2102\2\  الدستور   ياسر الزعاترة 
كممػػػة لممػػػؤتمريف قرأىػػػا الخػػػاص بسػػػوريا، يوّجػػػو ” سوتلػػػي“بكػػػؿ صسمػػػو ألسػػػ  بػػػوتيف مػػػف أجػػػؿ إنجػػػاح مػػػؤتمر 

إيػروؼ، وألجػػؿ إتمػاـ المعبػػة تمػت دلػػوة جةايػؿ مػػف النػاس، أكصػػرىـ بػال قيمػػة لمميػة  إ يػػي الصػورة وإ ةتػػ  
 يي معارضة النظاـ.

ونجح يي إةضار دي ميستورا أيضا، لم  أمؿ أف ينجح المػؤتمر يػي وراصػة مسػار جنيػؼ لبػر قػرار أممػي، 
 الةاؿ. األمر الذي إ يبدو مؤكدا بطبيعة

إ ليم يػي واقػ  الةػاؿ يلػير إلػ  أف ةػرم سػوريا قػد اقتربػت مػف وضػ  أوزارىػا بالفعػؿ، لكػف بػوتيف إ زاؿ 
يميػػث خمػػؼ ةػػؿ يػػأتي وإ يػػأتي، لمػػ  مرمػػ  لػػيور مػػف كػػأس العػػالـ لكػػرة السػػدـ يػػي بػػالده، ويػػي سػػياؽ مػػف 

، بػػؿ منسػػوص جػػدا مػػف دوف تأكيػػد مػػا يعتسػػد أنػػو انتصػػار لمػػ  األرض، ييمػػا ىػػو يػػدرؾ أنػػو انتصػػار منسػػوص
 نياية لاممة لمةرم، وىي نياية إ تبدو وليكة بأي ةاؿ.

وجامت الضربات التي أصابت قالػدتي ةميمػيـ وطرطػوس بطػالرات مػف دوف طيػار لتػذكره بالةسيسػة التػي إ 
يريػػػد أف يتػػػذكرىا. والةػػػاؿ أنػػػو لػػػو سػػػيطر النظػػػاـ )ومعػػػو مميلػػػيات إيػػػراف وبػػػدلـ روسػػػي( لمػػػ  كػػػؿ األرض 

 ورية )صار لكمريكاف ةضورىـ أيضا!!(الس
واألمر إ يزاؿ بعيػدا بطبيعػة الةػاؿ، يػ ف ذلػؾ إ يعنػي أف الةػرم قػد انتيػت، يفػي البمػد صػارات سػتفعؿ يعميػا 
إلػػ  زمػػف طويػػؿ يػػي زمػػف العنػػؼ الػػرخيص، األمػػر الػػذي يدركػػو بػػوتيف بكػػؿ تأكيػػد، كمػػا أف ةجػػـ التناقضػػات 

 .الراىنة ليس مف السيؿ التعامؿ معيا
برسـ اإيتتاح، كػاف بػوتيف يمتسػي نتنيػاىو. ” سوتلي“يي موسكو، ويي ذات الوقت الذي كانت ألماؿ مؤتمر 

وإ ُيعرؼ ىؿ اختار األخير التوقيت، أـ جػام مصػادية، لكنػو كػاف مناسػبة لتػذكير إيػراف بػالواق  الجديػد الػذي 
 صنعتو يي سوريا، وديعت مسابمو للرات المميارات مف الدوإرات.

يكانػػت النتيجػػة أف سػػممت البمػػد لبػػوتيف الػػذي يسػػم  نتنيػػاىو وىػػو يمػػارس غطرسػػتو التسميديػػة يػػي قمػػم موسػػكو 
 مف دوف أف ُيَرد لميو.
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األكيػػد أف أةػػدا لػػـ يػػربح مػػف ىػػذه المعركػػة السػػورية مصػػؿ نتنيػػاىو، وىػػذا لػػيس ذنػػم اللػػعم الػػذي صػػار ضػػمف 
لنػػد ” مػػؤامرة أمريكيػػة صػػييونية“أف يةّوليػػا إلػػ  ، قبػػؿ ”صػػةوة إسػػالمية“موجػػة ربيػػ  لربػػي سػػّماىا خػػامنلي 

 وصوليا إل  سوريا.
يسد استنزؼ مف خالليا جمي  ألدالو، وأرىؽ الوض  يػي المنطسػة برمتيػا، ولػوإ ذلػؾ لمػا كػاف بوسػ  نتنيػاىو 

لػف يكػوف تبعػا لػذلؾ سػوى يصػؿ ” سوتلػي“أف يػدي  ترامػم نةػو مػا يعػؿ بلػأف السػدس. أيػا يكػف األمػر، يػ ف 
 يصوؿ المفاوضات بلأف سوريا، ولف يسفر لف نتيجة واقعية. جديد مف

ليس يسط ألف الجزم األىـ مف المعارضػة السػورية قػد قػاط ، بػؿ أيضػا ألف مػا يطرةػو بػوتيف لمػ  السػورييف 
إلػػ  اآلف، إ يمكػػف أف يسبػػؿ بػػو أةػػد، يضػػال لػػف ةسيسػػة أف أمريكػػا لػػف تةػػرص لمػػ  نجاةػػو. ألف اسػػتمرار 

 ا مف استراتيجيتيا المؤكدة.ورطة روسيا يمصؿ جزم
أما تعاوف تركيا يمف يضيؼ الكصير، إ للػيم إإ ألنػو تعػاوف اإضػطرار مػف أجػؿ ضػماف الصػمت الروسػي 
يػراف إ  لم  العمميات التركية ضد األكراد، ييما يعمـ الجمي  أف ةجـ التناقض بيف موقفيا ومواقػؼ روسػيا واي

يػػػرتيف متطػػػابؽ، ييػػػو متنػػػاقض أيضػػػا، ومػػػف يتػػػاب  مػػػا تكتبػػػو يػػػزاؿ كبيػػػرا، مػػػف دوف أف يعنػػػي أف موقػػػؼ األخ
 الصةؼ اإليرانية يدرؾ ةجـ إدراؾ طيراف لةسيسة مأزقيا يي سوريا.

خالصة السوؿ ىػي أنػو مػف دوف ةػؿض يرضػي اللػعم السػوري لمػ  نةػو مسبػوؿ، يػ ف الةػرم ستتواصػؿ، أمػا 
عػرؼ أنػو نظػاـ أمنػي طػالفي إ قيمػة ألي تغييػر إلادة إنتاج النظاـ يتبػدو لعبػة بػال قيمػة، إ سػيما أف الكػؿ ي

 إ يطاؿ بنيتو األقوى، ولو ُمنةت المعارضة رلاسة الةكومة، يمف يكوف لذلؾ أي قيمة لممية.
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 هموذج املؤسسة

  2102\2\4  الحياة  خالد الدخيل
( The Establishmentمنذ اإنتخابات الرلاسية الماضػية كػاف مػف الواضػح أف مؤسسػة الةكػـ األميركيػة )

دخمت مرةمة مختمفة مف الصراع. ليست جديػدة لكػف مختمفػة. مصػدر اإخػتالؼ يػي ىػذه المةظػة يكمػف يػي 
الػػػرليس الةػػػالي دونالػػػد ترامػػػم. لخصػػػيتو العنيػػػدة التػػػي تميػػػؿ إلػػػ  العنػػػؼ، وسػػػموكو الػػػذي كصيػػػرًا مػػػا يػػػزدري 

ساسػػػية، والنابيػػػة أةيانػػػًا يػػػي خصػػػومو، ويأخػػػذ منةػػػ  انفعاليػػػًا يػػػي ذلػػػؾ. تتكامػػػؿ مػػػ  ىػػػذه الصػػػفات مفرداتػػػو ال
التعبير لف مواقفو. الاليت أنو كصيرًا ما يعبػر لػف ملػالر ديينػة يػي خضػـ خالياتػو وخصػوماتو. وىػي سػمة 
نايرة بالنسبة إل  العممية السياسية لممؤسسػة، ولمخطػام السياسػي الػذي تلػكؿ وترسػخ داخميػا لبػر أكصػر مػف 

كؿ ةيػػػث يبػػػدو الػػػرليس، ولممػػػرة األولػػػ  غريبػػػًا لمػػػ  قػػػرنيف ونصػػػؼ السػػػرف مػػػف الػػػزمف. ىػػػذا مػػػف ةيػػػث اللػػػ
المؤسسػػة بتساليػػدىا وألراييػػا. ىػػو يػػي صػػداـ مػػ  المؤسسػػة، بمػػا يػػي ذلػػؾ جػػزم مػػف الةػػزم الجميػػوري الػػذي 
ترلػػح باسػػمو. لكنػػو إ يريػػد، واألدؽ ربمػػا أنػػو إ يجػػرؤ لمػػ  اإقتػػرام مػػف يكػػرة تغييػػر المؤسسػػة، وىػػي التػػي 

أمػػػا مػػػف ةيػػػث المضػػػموف ييبػػػدو الػػػرليس ترامػػػم أنػػػو يمصػػػؿ مصػػػالح طبسػػػة اتسػػػعت لػػػو وقبمتػػػو لمػػػ  لالتػػػو. 
اجتمالية إ ينتمي إلييا، وىي طبسة العماؿ ومف ديعوا صمػف التةػوإت اإقتصػادية، خصوصػًا األزمػة الماليػة 

. ومف الطبيعي أف خطابو السياسي والةاؿ كذلؾ يي مكاف آخر. بؿ إنػو إ يسػدـ خطابػًا سياسػيًا 2008لعاـ 
كًا. مواقفو تبدو غير مترابطة، تممييا ظروؼ المةظة وضغوط المصمةة المبالرة. ىو يي ةػاؿ صػداـ متماس

ةػػادة مػػ  التيػػار الميبرالػػي، وىػػو تيػػار كبيػػر يػػي أميركػػا. بػػؿ مػػف الواضػػح أف ىنػػاؾ لػػدام مسػػتةكمًا مػػ  ىػػذا 
الميبرالػػي لػػػـ  التيػػار. يتضػػح ذلػػػؾ لػػيس يػػي موقػػػؼ الةػػزم الػػديموقراطي وةسػػػم، بػػؿ يػػي ةسيسػػػة أف اإللػػالـ

يتوقؼ لف مالةستو، ورصد مواقفػو وتجاوزاتػو منػذ أف كػاف مرلػةًا إلػ  أف أصػبح رليسػًا. يػي الوقػت ذاتػو إ 
يبػػدو أنػػو يمصػػؿ التيػػار المةػػايظ بكػػؿ ألوانػػو. لػػـ يػػتمكف مػػصاًل مػػف إلغػػام برنػػامح الرلايػػة الصػػةية لخمفػػو بػػاراؾ 

مجمسي الليوخ والنوام. إ يزاؿ يػي ةػاؿ صػراع مػ   أوباما لم  رغـ أف ةزبو الجميوري يممؾ األغمبية يي
الػػديموقراطييف ةػػوؿ موضػػوع اليجػػرة. ولػػـ يةسػػؽ يػػي سػػنتو الرلاسػػية األولػػ  إإ تمريػػر برنػػامح خفػػض كبيػػر 
نسػػبيًا لمضػػرالم لمصػػمةة قطػػاع األلمػػاؿ، خصوصػػا اللػػركات الكبػػرى. ويػػي ىػػذا لػػـ يخػػرج كصيػػرًا لػػف يمسػػفة 

 كؿ أساسي قطاع األلماؿ وليس طبسة العماؿ.الةزم الجميوري الذي يمصؿ يي ل
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يػػي السياسػػة الخارجيػػة تتميػػز إدارة ترامػػم بمواقػػؼ متناقضػػة، ومربكػػة أةيانػػًا. األمػػر الػػذي تسػػبم يػػي نلػػوم 
ةاؿ تبػايف، وأةيانػا صػداـ مػ  ةمفػام الوإيػات المتةػدة يػي أوروبػا، ولػرؽ آسػيا، واللػرؽ األوسػط. وأبػرز مػا 

اإلسػػراليمي، واألزمػػة  -اإليرانػػي، وموضػػوع كوريػػا اللػػمالية، والصػػراع العربػػييتضػػح ذلػػؾ يػػي الممػػؼ النػػووي 
الخميجية. تعمف اإلدارة مصاًل لف مواقؼ معينػة مػف ىػذه السضػية أو تمػؾ، لكنػو إ يػتـ التعبيػر لنيػا بسياسػات 
واضػةة لمػ  األرض. ولػيس أدؿ لمػػ  ذلػؾ مػف موقػػؼ اإلدارة يػي الموضػوع السػوري. مػػرة يسػتكمؿ مػا بػػدأه 
سػػمفو أوبامػػا مػػف تسػػميـ الممػػؼ السػػوري لروسػػيا بػػوتيف. وأخيػػرا تسػػرر إدارتػػو اإةتفػػاظ بوجػػود لسػػكري ىنػػاؾ، 

نلام جيش بةجـ  ألفًا مف األكراد يي لماؿ غربي سورية. اآلف ىناؾ ةرم بيف ىؤإم األكػراد وتركيػا،  30واي
أكصػر مػف مػرة إنػو يريػد إلغػامه،  ووالنطف يي ةاؿ ارتباؾ أماـ ىذا المنعطؼ. يي الممؼ النػووي، قػاؿ ترامػم

لكنػػػػو لػػػػـ يستػػػػرم مػػػػف ذلػػػػؾ بعػػػػد. يواجػػػػو معارضػػػػة أوروبيػػػػة واضػػػػةة، وكػػػػذلؾ معارضػػػػة داخميػػػػة مػػػػف الةػػػػزم 
الػػديموقراطي، وموقفػػًا متػػرددًا مػػف ةزبػػو الجميػػوري. يسػػوؿ إنػػو يريػػد لالقػػات اسػػتراتيجية مػػ  ةمفػػام أميركػػا مػػف 

لاصمة لملعم الييودي، ىكػذا مػف طػرؼ واةػد، ومػف العرم، صـ يستبؽ كؿ ليم ويسرر اإلتراؼ بالسدس 
دوف التبػػار لمصػػالح الةمفػػام ومػػواقفيـ، وقبػػؿ التوصػػؿ إلػػ  ةػػؿ نيػػالي لمصػػراع. يػػي األزمػػة الخميجيػػة ىنػػاؾ 
تنػاقض بػيف مواقػؼ البيػػت األبػيض مػف ناةيػة، ومواقػػؼ وزارتػي الخارجيػة والػدياع، مػػف ناةيػة أخػرى. بػػؿ إف 

التماسػػػؾ. يمػػػرة يػػػرى ترامػػػم أف لمػػػ  قطػػػر التوقػػػؼ لػػػف دلػػػـ اإلرىػػػام  موقػػػؼ البيػػػت األبػػػيض نفسػػػو يفتسػػػد
وتمويمػػو، ومػػرة أخػػرى يعسػػد معيػػا اتفاقػػًا اسػػتراتيجيًا، كمػػا ةصػػؿ األسػػبوع الماضػػي. ولػػيس واضػػةًا بعػػد معنػػ  

 ىذه الصفة اإستراتيجية ودإلتيا، وألي ىدؼ م  طرؼ خميجي واةد.
ؤسسػػة الةكػػـ األميركيػػة. وجػػد طريسػػو إلػػ  داخميػػا وىػػو إ مػػ  كػػؿ ذلػػؾ، يػػ ف مػػأزؽ ترامػػم الةسيسػػي ىػػو مػػ  م

ينتمػػي إلييػػا بلخصػػيتو وسػػػموكو والخطػػام الػػذي يتبنػػاه. وبسػػػبم ذلػػؾ ىػػو اآلف يػػي ةػػػاؿ صػػراع لػػرس مػػػ  
الكصيػػػػر مػػػػف أيػػػػرع ىػػػػذه المؤسسػػػػة مصػػػػؿ السضػػػػام، والمؤسسػػػػات األمنيػػػػة واإسػػػػتخباراتية، والمجتمػػػػ  المػػػػدني، 

و يػػػي صػػػراع مػػػ  أقػػػوى أجنةتيػػػا، أو التيػػػار الميبرالػػػي. ىػػػذه مؤسسػػػة ليػػػا واإللػػػالـ... إلػػػخ. بعبػػػارة أخػػػرى، ىػػػ
تاريخيػػا وتساليػػدىا الراسػػخة، وليػػا مصػػالةيا التػػي تبمػػورت منػػذ زمػػف بعيػػد. بالنسػػبة ليػػذا الجنػػاح يمصػػؿ ترامػػم 
بوصػػولو إلػػ  رأس ىػػـر السػػمطة تيديػػدًا لػػو، ولممؤسسػػة بتاريخيػػا وتساليػػدىا السياسػػية والدسػػتورية، يضػػال لػػف 

الةيا. كػػػاف ىػػػذا واضػػػةًا منػػػذ اليػػػـو األوؿ لالنتخابػػػات قبػػػؿ نةػػػو السػػػنتيف. وىػػػو موقػػػؼ إ يػػػزاؿ مسػػػتمرًا مصػػػ
بالنفس الةاد ذاتو الذي بدأ بو. بػؿ إف الػبعض إ يتػردد أةيانػًا مػف التسػاؤؿ لمنػًا لػف إمكػاف وصػوؿ األمػور 
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طريسػو إلػ  داخميػاق السػؤاؿ إل  ةد قد يتطمم مةاكمة الرليس يي مجمس الليوخ. السؤاؿ كيػؼ وجػد ترامػم 
الصػػاني، وىػػو إ يسػػؿ أىميػػة بػػأي ةػػاؿ: كيػػؼ تتعامػػؿ معػػو المؤسسػػة اآلفق ةسيسػػة أف ترامػػم وجػػد طريسػػو إلػػ  
الرلاسػػػة يػػػي مؤسسػػػة إ ينتمػػػي إلييػػػا إنمػػػا يعبػػػر لػػػف طبيعتيػػػا، وصػػػالبة تساليػػػدىا ولػػػرليتيا الدسػػػتورية التػػػي 

رغػػـ أف الرجػػؿ إ ينتمػػي إلػػ  روح المؤسسػػة وتساليػػدىا، يصػػعم، إف لػػـ يسػػتةؿ اإقتػػرام مػػف انتياكيػػا. يعمػػ  
وإ إلػػ  خطابيػػا السياسػػي إإ أنػػو ينتمػػي إلييػػا بةكػػـ موقعػػو اإجتمػػالي واإقتصػػادي كرجػػؿ ألمػػاؿ، وبةكػػـ 
ةسػػػو السياسػػػي كمػػػواطف أميركػػػي. ربمػػػا تنبغػػػي مالةظػػػة أف مواطنػػػًا مصػػػؿ بػػػاراؾ أوبامػػػا لػػػـ يكػػػف ينتمػػػي إلػػػ  

سػػػنة، بػػػأكصر ممػػػا ىػػػو ىػػػو لميػػػو ترامػػػم اآلف. كػػػاف يةمػػػـ بأقػػػؿ مػػػف الوصػػػوؿ  150المؤسسػػػة قبػػػؿ أكصػػػر مػػػف 
لمرلاسػػة بكصيػػر. صػػـ تغيػػر األمػػر بعػػد ذلػػؾ جػػذريًا تسريبػػًا. كيػػؼ تجيػػم ىاتػػاف الةػػاإف لػػف السػػؤاليف السػػابسيفق 

 لمةديث بسية.
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 قضاًا رئيسة قبل طرحها 4ب حسمت صفقة ثرام

 2102\2\4  األيام الفمسطينية  عبد الناصر النجار
سػػوام أصػػرت اإلدارة األمريكيػػة لمػػ  موقفيػػا بطػػرح مػػا تسػػميو صػػفسة العصػػر لمتوصػػؿ إلػػ  ةػػؿ سياسػػي يػػي 
م المنطسة أساسو الصراع الفمسطيني ػ اإلسػراليمي، أو تراجعػت لػف المضػي قػدما يػي ىػذه الخطػة، يػ ف ترامػ

 قضايا رليسة مف قضايا الةؿ النيالي وىي: السدس، والالجلوف، والةدود، واألمف. 4ةسـ 
وبػػػدلـ مػػػف المػػػوبي الصػػػييوني واليمػػػيف األمريكػػػي خاصػػػة -بالنسػػػبة لمسضػػػية األولػػػ ، يػػػ ف الػػػرليس األمريكػػػي 

ماضػػية ةسػػـ قضػػية السػػدس، لنػػدما خػػالؼ رؤسػػام الوإيػػات المتةػػدة خػػالؿ العسػػود ال -المسػػيةي المتصػػييف
وأقر نسؿ السفارة األمريكيػة مػف تػؿ أبيػم إلػ  السػدس وزاد لمػ  ذلػؾ الترايػو بالمدينػة المةتمػة لاصػمة لدولػة 

 اإةتالؿ. 
ةػػاوؿ بعػػض السػػادة األمػػريكييف التاللػػم بالكممػػات، بادلػػام أف ترامػػم لػػـ يةػػدد ةػػدود السػػدس، لمػػ  أمػػؿ أف 

ولكػػف ىػػذا لػػـ يػػدـ «. السػػذج»ف أو بعػػض العػػرم لمػػ  الفمسػػطينيي« لمضػػةؾ»تبسػػ  ىنػػاؾ نايػػذة أمػػؿ صػػغيرة 
طػػػويال، يعنػػػدما زار نالػػػم الػػػرليس األمريكػػػي مايػػػؾ بػػػنس إسػػػراليؿ اللػػػير الماضػػػي ألمػػػف صػػػراةة أف قضػػػية 
السػػدس قػػد ةسػػمت، وأنيػػا أصػػبةت خػػارج إطػػار المفاوضػػات. ومػػف صػػـ ألمػػف الػػرليس األمريكػػي خػػالؿ لسالػػو 

لم  ىامش منتػدى دايػوس اإقتصػادي يػي سويسػرا يػي الخػامس رليس وزرام دولة اإةتالؿ بنياميف نتنياىو 
 والعلريف مف كانوف الصاني الماضي أف السدس باتت خارج المفاوضات.

كػػػػالـ ترامػػػػم وبػػػػنس واضػػػػح، إ تأويػػػػؿ ييػػػػو.. قضػػػػية السػػػػدس انتيػػػػت وإ مجػػػػاؿ أف تكػػػػوف ضػػػػمف إطػػػػار أي 
ضػةؾ أف لسػدة المفاوضػات وتوقفيػا كػاف مفاوضات مستسبمية برلاية أمريكية، واألوقػح مػف ذلػؾ اإدلػام الم

بسبم السدس، وأف ةؿ ىذه العسدة سيجعؿ طريؽ المفاوضػات سػيمة أكصػر.. إ نػدري إف كػاف ىػذا يػدؿ لمػ  
 غبام أـ لف جيؿ بواق  المنطسة.

السضية الصانية، ىي قضية الالجليف، يسد بدأت تظير لالمات ةسـ ىذه السضية م  يوز ترامػم أيضػا، بعػد 
« األونػػروا»التصػػريةات اإلسػػراليمية المطالبػػة بتصػػفية وكالػػة غػػوث وتلػػغيؿ الالجلػػيف الفمسػػطينييف أف بػػدأت 

إلتبػػارات كصيػػرة أىميػػا أف الوكالػػة ىػػي التػػي أبسػػت لمػػ  قضػػية الالجلػػيف الفمسػػطينييف ةيػػة لصالصػػة أو أربعػػة 
ؿ أنػػو إ بػػد مػػف تصػػفية أجيػػاؿ متعاقبػػة، وىػػذا غيػػر مسػػبوؽ يػػي العػػالـ. ولػػذلؾ يػػرى ترامػػم ومػػف ورالػػو إسػػرالي

 الوكالة تمييدا إلنيام قضية الالجليف.
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لػػرلوا أيضػػا يػػي اتخػػاذ خطػػوات يعميػػة يػػي ىػػذا « اإلسػػراليميوف األكصػػر مػػف اإلسػػراليمييف»ترامػػم ومستلػػاروه 
اإتجػػػاه، بذريعػػػة جمػػػم الفمسػػػطينييف إلػػػ  طاولػػػة المفاوضػػػات، أو كنػػػوع مػػػف العسػػػام لمسػػػمطة لمػػػ  مواقفيػػػا، 

ة األمريكيػػة خفػػض مسػػاىمتيا بلػػكؿ كبيػػر يػػي ميزانيػػة وكالػػة الغػػوث مػػا تسػػبم بملػػاكؿ كبيػػرة، يألمنػػت اإلدار 
واضػػػطر الوكالػػػة إلػػػ  اإللػػػالف لػػػف وقػػػؼ بعػػػض خػػػدماتيا يػػػي منػػػاطؽ وجودىػػػا يػػػي لبنػػػاف وسػػػورية واألردف 

 ويمسطيف.
ف خػالؿ خمػؽ ما تمر بو وكالة الغوث ىو السطرة األول  مف ييضػاف تصػفيتيا ربمػا لمػ  المػدى المنظػور، مػ

أزمػة ماليػة بةيػث إ تسػػتطي  ىػذه الوكالػة الدوليػة السيػػاـ بواجباتيػا، مػا يعنػي تصػػفية ةسيسيػة ليػا، وربمػا أكصػػر 
مػػف ذلػػؾ اتخػػاذ قػػرار أممػػي بيػػذا اإتجػػاه، مػػا يعنػػي إنيػػام قضػػية الالجلػػيف، والعمػػؿ لمػػ  إلػػادة تػػوطينيـ يػػي 

 اللتات ودوؿ الميجر البعيدة.
ية الةػػدود واإسػػتيطاف.. اإلدارة األمريكيػػة ومنػػذ بدايػػة الةممػػة اإنتخابيػػة لترامػػم لػػـ السضػػية الصالصػػة، ىػػي قضػػ

تػػدف اإسػػتيطاف ولػػـ تعمػػف لػػف ريضػػيا لػػو. ولمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ، كانػػت ىنػػاؾ تصػػريةات لمنيػػة ألقطػػام 
 إدارة ترامم تؤكد لرلية اإستيطاف وةؽ إسراليؿ يي اإستيطاف يي كؿ مكاف تةت سيطرتيا. 

ىنا مف التذكير بأف صالصة مف مستلاري ومسالدي ترامم ىػـ لمػ  يمػيف قػادة المسػتوطنيف ويفتخػروف  وإ بد
 بأنيـ جزم مف اإستيطاف يي األراضي الفمسطينية، ولم  رأسيـ السفير األمريكي يي تؿ أبيم.
جمالتػػو مػػف الخطػػوة السادمػػة إلدارة ترامػػم والتػػي تتبمػػور بلػػكؿ بطػػيم وبضػػغط مػػف نالػػم الػػرليس األمريكػػي و 

اليميف المتصييف األمريكي ىي اإلتراؼ بضـ إسػراليؿ لمكتػؿ اإسػتيطانية والمسػتوطنات الكبيػرة يػي الضػفة 
الغربية والتي تسيطر لمػ  أكصػر مػف ربػ  مسػاةة الضػفة الغربيػة. ويػي ةػاؿ ضػميا يػ ف مػا تبسػ  مػف أراض 

دولػػة بػػالمفيـو السياسػػي الةػػديث،  مغمسػػة إ يمكػػف أف تكػػوف« غيتوىػػات»بالضػػفة الغربيػػة سػػيكوف لمػػ  لػػكؿ 
نما مسخ لم  لبو سمطة لةكـ ذاتي مةدود.  واي

أما السضية الرابعة، ييي قضية األمف مف خالؿ إصرار إدارة ترامػم لمػ  أف تكػوف إسػراليؿ ىػي التػي تممػؾ 
ا سػفوح السدرة العسكرية لمدياع لف المنطسػة، وإ بػد مػف اسػتمرار وجودىػا لمػ  طػوؿ الةػدود اللػرقية بمػا يييػ
 الجباؿ الغربية، أما الفمسطينيوف يميـ قوة لرطية مةدودة مف أجؿ الةفاظ لم  أمنيـ الداخمي يسط.

بنام لم  ذلؾ، ي ف إدارة ترامم ةسمت كؿ السضايا النيالية، والمطموم مف الفمسطينييف التوقي  لمييا  مػف 
 أجؿ أف يتواصؿ سيؿ المسالدات المسدمة ليـ. ييؿ مف مسايضق!!!!
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 رسائل الحوار الاستراثيجي القطري ألاميركي

 2102\2\4  العربي الجديد  عالء بيومي
ةػػدة، لسػػدت يػػي والػػنطف، األسػػبوع الماضػػي، جمسػػات الةػػوار اإسػػتراتيجي السػػنوي بػػيف قطػػر والوإيػػات المت

وةضر أوليا وزيرا الدياع والخارجية األميركياف ونظيراىما السطرياف، وخرجت بتصور إيجػابي لمعالقػات بػيف 
البمديف، وسبؿ تطويرىا لم  المستويات الرليسية، األمف والدياع واإقتصاد، يي السنوات المسبمة، تماليا مػ  

صانية العػاـ المسبػؿ يػي الدوةػة. ويةمػؿ تأسػيس ىػذه تأسيس آلية الةوار اإستراتيجي السنوي، تنعسد جمستيا ال
اآلليػػػة، بعػػػد صمانيػػػة ألػػػير لمػػػ  األزمػػػة الخميجيػػػة، والتػػػي لػػػيدت ملػػػاركة أوليػػػة صػػػادمة لمػػػرليس األميركػػػي، 
دونالد ترامم، يي دلػـ دوؿ الةصػار، رسػالؿ ودإإت ميمػة ألطػراؼ متعػّددة. أوليػا إلػ  الطػرؼ األميركػي 

زيػػػز لالقاتيػػا بالوإيػػات المتةػػػدة لمػػ  مسػػتوى مؤسسػػػات الةكػػـ األميركيػػػة نفسػػو، ةيػػث تسػػػع  قطػػر إلػػ  تع
 نفسيا، وبلكؿ يضمف لدـ تكرار ما ةدث مف الرليس ترامم.

وقد التمؿ البياف الذي صدر، بعد انتيام جمسػة الةػوار األولػ ، قالمػًة طويمػًة مػف جوانػم اسػتصمار قطػر يػي 
دمتيا استضػػاية السالػػدة األميركيػػة يػػي العيديػػد، واسػػتصمار تةالفيػػا مػػ  أميركػػا يػػي جوانبػػو المختمفػػة، ويػػي مسػػ

ةوالي مالة مميار دوإر يي اإقتصاد األميركي، وكذلؾ التعاوف يي المجاإت اإقتصادية واألمنيػة ومكايةػة 
اإلرىام. وقد لبػر المسػؤولوف السطريػوف أيضػا، لمػ  ىػامش الةػوار، لػف رغبػتيـ يػي تعميػؽ العالقػة أكصػر، 

  قالدة العيديد، وىي األىـ ألميركا يػي اللػرؽ األوسػط، وتةويميػا إلػ  قالػدة دالمػة، وكػذلؾ مف خالؿ توسي
توقيػ  مزيػد مػف اتفاقػات لػػرام األسػمةة والتػدريم العسػكري مػف الوإيػػات المتةػدة، وتلػجي  التعػاوف والتنسػػيؽ 

 بيف مختمؼ مؤسسات الةكـ األميركية ونظيرتيا السطرية.
الوإيات المتةدة وصانعي السرار األميركييف، لمػ  مسػتوياٍت مختمفػة، بمػا تسّدمػو باختصار، تريد قطر تذكير 

لموإيػػات المتةػػدة بوصػػفيا ةميفػػا يػػي المنطسػػة، وىػػي رسػػالٌة يبػػدو أنيػػا وصػػمت إلػػ  يلػػات لديػػدة يػػي المجتمػػ  
  أميػػر األميركػػي. ةيػػث سػػبؽ لسػػد الةػػوار، بأيػػاـ، اتصػػاؿ ىػػاتفي أجػػراه الػػرليس األميركػػي، دونالػػد ترامػػم، مػػ

قطر، الليخ تميـ بف ةمد، ألاد ييو ترامػم "بػدور قطػر يػي مكايةػة اإلرىػام". كمػا لػيدت انطالقػة الةػوار 
ملػػػاركة وزيػػػػري الػػػدياع والخارجيػػػػة األميػػػركييف، جػػػػيمس مػػػاتيس وريكػػػػس تيمرسػػػوف، كمػػػػا تػػػزامف انعسػػػػاده مػػػػ  

األميركيػػػة المةايظػػػة، مصػػػؿ ملػػػاركاٍت لممسػػػؤوليف السطػػػرييف يػػػي مػػػؤتمرات إلالميػػػة يػػػي أكبػػػر مراكػػػز الفكػػػر 
"ىريتػػػػاج يوندايلػػػػيف ومعيػػػػد أميركػػػػاف إنتربرايػػػػز، وىمػػػػا تسريبػػػػا أىػػػػـ مركػػػػزي أبةػػػػاث مةسػػػػوبيف لمػػػػ  الةػػػػزم 
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الجميوري واليميف األميركي، وكأف قطػر تةػاوؿ التأكػد مػف وصػوؿ رسػالتيا إلػ  الفلػات األقػؿ تعاطفػا معيػا، 
يريػػة. ويعػػد لسػػد الةػػوار لمػػ  ىػػذا المسػػتوى خطػػوة ميمػػة والمتمصمػػة يػػي ىػػذا اليمػػيف وقوالػػده السياسػػية والجماى

لمغايػػػػة، غيػػػػر أف مػػػػف الميػػػػـ أف تتبعػػػػو خطػػػػوات قطريػػػػة مسػػػػتمرة، لموصػػػػوؿ إلػػػػ  وسػػػػالؿ اإللػػػػالـ والموبيػػػػات 
األميركية النايذة، وىو المتوق ، ألف الطريؽ لمتأصير لم  الرأي العاـ األميركي طويؿ ومرىؽ لمغايػة، ويةتػاج 

 ، إ يتوقؼ.لمال متلعبا مستمرا
الرسالة الصانية لممؤتمر ىي تراج  الةصار وانةساره يي ظػؿ نمػو دبموماسػية قطػر واسػتسالليتيا، يفػي يونيػو/ 
ةزيػػػػراف الماضػػػػي، دلػػػػـ الػػػػرليس ترامػػػػم الةصػػػػار ودولػػػػو. وسػػػػارلت قطػػػػر، يػػػػي المسابػػػػؿ، لتفعيػػػػؿ لالقاتيػػػػا 

والذي انتسد بلػكؿ مبالػر ترامػم ودوره يػي بلركاليا األوروبييف، وظير دور يالؿ أللمانيا ووزير خارجيتيا، 
 األزمة. وبعد مرور صمانية ألير، تظير بعض صمار تفعيؿ قطر دبموماسيتيا يي والنطف نفسيا.

تػػزامف ذلػػؾ مػػ  تراجػػ  الةصػػار وانةسػػاره لمػػ  المسػػتويات المختمفػػة، يسػػد امتصػػت قطػػر أزمػػة غمػػؽ ةػػدودىا 
السػػػعودية، وامتصػػػت الضػػػغوط األوليػػػة لمػػػ  اقتصػػػػادىا  البريػػػة، ولػػػدـ تػػػواير األغذيػػػة السادمػػػة مػػػف العربيػػػة

 ومةاولة التأصير لم  لممتيا، بؿ توسعت يي تصدير الغاز ويتح موانليا واإستيراد بةرا.
وةرصت قطر أيضا لم  تنوي  لالقاتيػا، خصوصػا لمػ  الصػعيد العسػكري واألمنػي، مػف خػالؿ استضػاية 

األميركيػة، ولػرام سػفف ةربيػة مػف إيطاليػا  15 -طالرات إؼ  مزيد مف الجنود األتراؾ، وتوقي  لسود استيراد
وطػػالرات ةربيػػة مػػف بريطانيػػا، ىػػذا باإلضػػاية إلػػ  اتفاقػػات سػػابسة للػػرام طػػالرات الرايػػاؿ السطريػػة، ةتػػ  أف 
نالم رليس الوزرام، وزير الدولة للؤوف الدياع السطري، خالد بف لطيػة، بعػد كممػة ألساىػا يػي مركػز ىريتػاج 

لمػػا إذا كانػػت بػػالده تنػػوي لػػرام أنظمػػة ديػػاع جػػوي روسػػية. ومعمػػـو أف تنويػػ  مصػػادر األسػػمةة  يواندايلػػيف
واللػػػراكات األمنيػػػة واإقتصػػػادية السطريػػػة بعػػػد الةصػػػار أصػػػبح بمصابػػػة ضػػػرورة أمنيػػػة لسطػػػر، خصوصػػػا بعػػػد 

ـ قػػػادة الموقػػػؼ األولػػػي لترامػػػم تجػػػاه األزمػػػة، والػػػذي لمػػػؽ مخػػػاوؼ السطػػػرييف وإلبػػػيف دوليػػػيف كصيػػػريف، مػػػني
أوروبيوف أساسيوف، بخصوص مدى التزاـ أميركا بلراكاتيا السياسية واألمنية. بمعن  آخر، إ يعني إطػالؽ 
الةػػوار اإسػػتراتيجي بػػيف قطػػر والوإيػػات المتةػػدة انكفػػام قطػػر لمػػ  لالقاتيػػا بأميركػػا، لكنػػو يعنػػي اسػػتمرار 

ميركا، مف دوف التخمي لف تنوي  مصػادر مسالييا إل  إيلاؿ الةصار المفروض لمييا بتعميؽ لالقاتيا بأ
 أمنيا.
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الرسػػالة الصالصػػة مػػف لسػػد الةػػوار، وقػػد تبػػدت يػػي تصػػريةات المسػػؤوليف السطػػرييف، قبػػؿ الجمسػػات وبعػػدىا، أف 
قطػػر لػػف تتراجػػ  لػػف مواقفيػػا األساسػػية التػػي تراىػػا ملػػرولة، وأف األزمػػة الخميجيػػة سػػوؼ تسػػتمر ةتػػ  تغيػػر 

بػػت قطػػر بمػػا يمكػػف وصػػفو نظامػػا أمنيػػا جماليػػا جديػػدا يػػي المنطسػػة، يسػػـو دوؿ الةصػػار سياسػػاتيا، بػػؿ طال
لم  الياٍت لمتعػاوف ويػض النػزاع، تضػمف المسػاواة بػيف دوؿ المنطسػة، بغػض النظػر لػف ةجميػا. ومعػروؼ 
أف دخوؿ أنظمة المنطسة يي نظـ أمف جمالية أمر غاية يي الصػعوبة، بسػبم طبيعػة الػنظـ العربيػة نفسػيا، 

لالقػػات السػػوة والتنػػايس، وتػػريض الصسػػة يػػي جيرانيػػا، أو الػػدخوؿ يػػي لػػراكاٍت منتظمػػة معيػػـ،  والتػػي تفّضػػؿ
ونظػػـ جامعػػة ةاكمػػة، خويػػا مػػف أف تةػػد مػػف نزواتيػػا، وتفػػرض قيػػودا لمييػػا، يػػالنظـ اإسػػتبدادية إ تصػػؽ يػػي 

اليػػة، ذات لػػعوبيا، أو يػػي النخػػم الةاكمػػة يػػي بمػػدانيا، ومػػف صػػـ لػػف تسبػػؿ بالخضػػوع لػػنظـ أمػػف خارجيػػة جم
 معايير واضةة، تطبؽ لم  الجمي ، وتةد مف ليوتيـ لمسمطة والنفوذ.

وقػػد أدت األزمػػة الخميجيػػة إلػػ  انييػػار الصسػػة بػػيف الػػنظـ الخميجيػػة، وىػػي صسػػة لػػف تعػػود بسػػيولة، ييػػي تتطمػػم 
لادة بنام العالقات لم  أسٍس جديدة، كالتي تطالػم بيػا قطػر، وىػو أمػر يصػعم تصػور  توقؼ الةصار، واي
تةسسػو ةاليػا، خصوصػػا يػي غيػام أي ضػػغوط أميركيػة ةاسػػمة لمػ  دوؿ الةصػار، يالوإيػػات المتةػدة تبػػدو 
مكتفيػػًة، يػػي الفتػػرة الةاليػػة، بالوضػػ  الػػراىف، ألسػػبام غيػػر واضػػةة، يربمػػا إ ترغػػم يػػي اسػػتصمار مزيػػد مػػف 

بمصػالةيا مػ  الجيد لةؿ األزمة، أو يي ممارسػة أي ضػغوط إضػايية لمػ  دوؿ الةصػار، يمكػف أف تضػر 
الػػدوؿ التػػي تتعنػػت يػػي مواقفيػػا. وربمػػا إ تمتمػػؾ إدارة ترامػػم بعػػد تصػػورا واضػػةا لمتعامػػؿ مػػ  دوؿ الةصػػار 
التػػي تلػػارؾ يػػي أزمػػٍة أكبػػر مػػف أزمػػة ةصػػار قطػػر، والمتمصمػػة يػػي ةػػرم الػػيمف، وقػػد تلػػيد اللػػيور المسبمػػة 

ف األزمػة الةاليػة تةسػؽ مصػالةيا، ةيػث تعػود تبمور مصؿ ىذا التصور. أو ربما ترى قياداٌت أميركية يمينيٌة أ
لمػ  الوإيػػات المتةػػدة بمزيػػد مػػف اللػػراكات األمنيػة واإقتصػػادية الصناليػػة، وترسػػخ الةاجػػة لمضػػمانات األمنيػػة 

 األميركية، يي غيام أي نظـ أمنية إقميمية جامعة.
لمػػػ  األزمػػػة الخميجيػػػة،  باختصػػػار، الةػػػوار اإسػػػتراتيجي السطػػػري األميركػػػي مػػػف صمػػػار ردود الفعػػػؿ السطريػػػة

ومةاولػػػة قطػػػر تعميػػػؽ لالقاتيػػػا بالوإيػػػات المتةػػػدة، خصوصػػػا لمػػػ  المسػػػتوى المؤسسػػػي، وتػػػذكير صػػػانعي 
السػػرار األميركػػي بمزايػػا اللػػراكة السطريػػة األميركيػػة، وذلػػؾ مػػف دوف اإنكفػػام لمػػ  العالقػػات بػػيف البمػػديف، أو 

ة واإقتصػػػادية، أو التخمػػي لػػف موقػػػؼ قطػػر مػػػف التخمػػي لػػف تنويػػػ  قطػػر مصػػادر أمنيػػػا ولػػراكتيا السياسػػي
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صرارىا لمػ  لػدـ التراجػ  لػف مبادليػا، ومطالبػة دوؿ الةصػار بتغييػر سػموكيا، وىػو مػا  األزمة الخميجية، واي
 إ تتوق  قطر ةدوصو سريعا، لما يتطمبو مف تغيير جاد يي طريسة تفكير سياسات تمؾ الدوؿ وطبيعتيا.
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 ية ألاميركيةمىبج... امححان العالقة الترك

 2102\2\4  العربي الجديد  خورشيد دلي
األميركػي بلػأف دلػـ والػنطف كػرد سػورية. ومػ  تواصػؿ العمميػة  –يوما بعد آخر، يتصػالد الخػالؼ التركػي 

العسػػكرية التركيػػة يػػي لفػػريف، تةػػوؿ ىػػذا الخػػالؼ إلػػ  واةػػٍد مػػف ألػػكاؿ اإلػػتباؾ الدبموماسػػي والسياسػػي، 
ضػػة لمسػػؤولي البمػػديف، لسػػم اإتصػػاؿ اليػػاتفي بػػيف الرليسػػيف، أردوغػػاف وترامػػم، ولعػػؿ التصػػريةات المتناق

والػػذي كػػاف يؤمػػؿ منػػو إزالػػة الخاليػػات، تكلػػؼ لػػف لمػػؽ ىػػذا الخػػالؼ، واةتمػػاؿ تفاقمػػو يػػي ظػػؿ األجنػػدة 
 المختمفة لمجانبيف. 

لعراقيػػة. يتػػرد إدارة يسػػوؿ أردوغػػاف إف السػػوات التركيػػة سػػتتوجو، بعػػد لفػػريف، إلػػ  منػػبح، وصػػوإ إلػػ  الةػػدود ا
ترامػم بػػأف لمميػة لفػػريف يجػم أف تكػػوف مةػدودة، وأف إ تطػػوؿ، وأف إ تسػ  ضػػةايا بػيف المػػدنييف. ولميػػو، 
إذا ما سارت األمور لم  ىذا النةو، يي ظؿ تأكيد أنسرة أنيا ستواصؿ لمميتيا العسكرية ةتػ  النيايػة، يػاف 

وجػػود قػػوات لسػػكرية أميركيػػة ىنػػاؾ، ةيػػث يريػػ  العمػػـ خطػػر الصػػداـ يػػي منػػبح يصػػبح واقعػػا، إذا مػػا لممنػػا ب
األميركي إل  جانم لمـ وةدات ةماية اللعم وقوات سورية الديمسراطيػة. ويػي األسػاس، صمػة خػالؼ تركػي 

أميركي يعود إل  أكصر مػف سػنتيف لمػ  منػبح، إذ تػتيـ أنسػرة اإلدارة األميركيػة بأنيػا لػـ تنفػذ ولودىػا بلػأف  –
عم الكردية مف المدينة، كما ولدت، لسم سيطرة األخيػرة لمػ  منػبح، ةيػث كانػت سةم وةدات ةماية الل

أنسػػرة تسػػوؿ إف وجػػود ىػػذه السػػوات غربػػي نيػػر الفػػرات خػػط أةمػػر. ولعػػؿ لميػػاجس التركػػي ىنػػا لالقػػة بػػأف بسػػام 
لمػػة منػػبح تةػػت سػػيطرة السػػوات الكرديػػة يبسػػي إمكانيػػة ربػػط لفػػريف بالكانتونػػات الكرديػػة )كوبػػاني والجزيػػرة( قا

اللػيخ ليسػػ . ومػا يضػػالؼ مػف مةنػػة تركيػا ىنػػا أنيػا تةػػس، يػي العمػػؽ،  –تػؿ ريعػػت  -لبػر مصمػث منػػبح 
بػػأف الةميػػؼ األميركػػي يكػػذم لمييػػا، ةيػػث باتػػت الصسػػة بػػيف الجػػانبيف لػػبو مفسػػودة، ولعػػؿ ريضػػيا طػػرح وزيػػر 

ة يكلػػؼ لػػف ىػػذا كمػػـ يػػي لػػماؿ سػػوري 30الخارجيػػة األميركػػي، ريكػػس تيمرسػػوف، إقامػػة منطسػػة آمنػػة بعمػػؽ 
 الجانم، بعد أف كانت إقامة مصؿ ىذه المنطسة مطمبا تركيا طواؿ السنوات الماضية، يي ظؿ ريض أميركي. 

النةػوق تسػوؿ  السؤاؿ األساسي ىنا ىؿ يعال الصداـ بينيما بات واقعا يي منػبح، إذا سػارت األمػور لمػ  ىػذا
األسػػبؽ، ىنػػري كيسػػنجر، لنػػدما اجتمػػ  بػػالرليس  صػػفةات العالقػػة بػػيف البمػػديف إف وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي

، خػػرج بسنالػػة أف تركيػػا سػػتسـو بيػػذه 1974التركػػي، للػػية العمميػػة العسػػكرية التركيػػة يػػي لػػماؿ قبػػرص لػػاـ 
العممية، لمما أف الػرليس التركػي ريػض إخبػاره بػذلؾ، ولعػؿ العالقػات المتػوترة ةينيػا بػيف الجػانبيف ىػي التػي 
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نجر، وىي تلبو ما ىي لميو اآلف مف توتر وغيػام لمصسػة وتػراكـ لمخاليػات إلػ  لززت تمؾ السنالة لدى كيس
ةػػد التيديػػد بػػ جرامات متبادلػػة. ومػػ  أف الظػػروؼ مختمفػػة تمامػػا كمػػا ىػػي السضػػية، إإ أف الةساسػػية السوميػػة 
التركيػػػة مػػػف قضػػػية األمػػػف السػػػومي التركػػػي لاليػػػة جػػػدا. يزيػػػد منيػػػا وجػػػود رجػػػٍؿ مصػػػؿ أردوغػػػاف، لػػػو ملػػػرولو 

لخػػاص، ويػػرى أف التطػػورات الجاريػػة يػػي المنطسػػة والعػػالـ تتػػيح لتركيػػا تةديػػد خياراتيػػا السياسػػية بعيػػدا لػػف ا
 التبعية ألميركا، كما كانت يي العسود التي سبست ةكـ ةزم العدالة والتنمية. 

رجيا، وىػي الصابت أف اإلدارة األميركية إ تريد الدخوؿ يي ةرٍم أو صداـ مبالر م  تركيا يي سورية أو خا
تةػػاوؿ، يػػي سػػبيؿ ذلػػؾ، تػػدوير الخاليػػات معيػػا مػػف دوف التخمػػي لػػف ةميفيػػا الكػػردي السػػوري. ولميػػو، تتبػػ  
اسػػتراتيجية خاصػػة بيػػذا الخصػػوص، وىػػي اسػػتراتيجية تسػػـو سياسػػيا لمػػ  منػػ  الصػػداـ، وميػػدانيا لمػػ  تػػرؾ 

مػػف منطسػػة إلػػ  أخػػرى، إذ تختمػػؼ  األمػػر لمسيػػادات العسػػكرية. ويػػي الميػػداف قػػد تختمػػؼ اإسػػتراتيجية المتبعػػة
ىذه اإستراتيجية يي لرقي الفرات لف لفريف، ويي األخيرة لف التنػؼ، ويػي التنػؼ لػف درلػا. وىكػذا كأننػا 
أمػػػاـ تنػػػاقٍض بػػػيف الميػػػداف والسياسػػػة مػػػف جيػػػة. ومػػػف جيػػػة صانيػػػٍة، لػػػف اخػػػتالٍؼ يػػػي الميػػػداف نفسػػػو، تبعػػػا 

بيػػػا، لكػػػف الصابػػػت أف مػػػا يجػػػري يػػػي لفػػػريف يةظػػػ   لخصوصػػػية كػػػؿ منطسػػػة، ولوامػػػؿ الصػػػراع التػػػي تػػػتةكـ
باىتماـ أميركي، انطالقا مف أنيا تدخؿ يي إطار لعبة الصراع لم  مناطؽ النفوذ يي سػورية، وربمػا تةػس، 
يػػي العمػػؽ، بػػأف بػػوتيف أراد تػػوريط تركيػػا يػػي العمميػػة، كػػي تتةػػوؿ إلػػ  كػػرة متدةرجػػة ضػػد النفػػوذ األميركػػي 

ميركػػػي إزام لفػػػريف قػػد إ يبسػػػ  لمػػػ  ةالػػػو، خصوصػػػا إذا رأت أف تركيػػػا يعػػػال إةسػػا. لػػػذلؾ، يػػػ ف الةػػػذر األ
بصػػدد السيػػاـ بعمميػػة لسػػكرية يػػي منػػبح. ولميػػو، مػػا لػػـ تنػػتح السياسػػة تفاىمػػات بػػيف الجػػانبيف، سػػتكوف منػػبح 

 اإمتةاف األكبر لمعالقة بيف البمديف.
 

 تم بحمد هللا


