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 هل تتماش ى "تسريبات التسوية" مع ما يجري من تحضيرات في اإلقليم؟

 2017\11\14  –"القدس" دوت كوم  -رام اهلل 
يرى محللون أّن التسريبات اإلعالمية حول ما تعتزم اإلدارة األمريكية طرحه مطلع العام المقبل، منن مرنرو  

 ن تحركات بالمنطقة، باعتبار أّن جوهر الخطة قائم على تسوية إقليمية.للتسوية يتمارى مع ما يجري م
وكانننت فننحر إسننرائيلية نكننرت أن اإلدارة األمريكيننة انتخننت مننن و ننع خطتخننا إلنخننا  الفننرا  علننى أن يننتم 
طرحخنننا مطلننننع العننننام المقبنننل، مرننننيرة إلننننى أن جوهرهننننا يقنننوم علننننى مرننننرو  تسنننوية اقليميننننة، يمننننن  تسننننخيالت 

سنننلطة الطلسنننطينية، ويعنننزز سنننيطرة السنننلطة علنننى منننناطم بال نننطة ال ربينننة، بينمنننا لنننم ترنننر تلننن  اقتفنننادية لل
 التسريبات إلى ركل الدولة الطلسطينية المنوي إقامتخا.

وقال المحلنل السياسن ، طنالل عوكنل، دن  حنديا منع  القندو  دوت كنوم  إن منا سرنّرا عنن مرنرو  التسنوية 
عتنزم اإلدارة األمريكينة دعلنه، دالطسنطينيون والعنرا بناتوا يعردنون عننوان األمريكية ينسجم مع الواقع، ومع منا ت

المرحلننة المقبلننة، وهننو عنننوان قنننائم علننى مرننرو  التسننوية اإلقليميننة، والعنننرا واألمريكيننون متطقننون علننى هننننا 
 العنوان والتوجه، حيا كانت المؤررات وا حة د  قمة الرياض، وال توجد أية إرارات تناقض هنا الطرح.

وينننرى عوكنننل أّن توقينننت طنننرح مرنننرو  التسنننوية األمريكينننة بداينننة العنننام المقبنننل يتمارنننى منننع حالنننة االسنننتعجال 
األمريك ، حيا كان الحديا وا ًحا د  اللقا ات الت  جمعت بين المسؤولين األمريكيين وأطنرار الفنرا ، 

وسننام إلنجنناز  بنن ن الخطننة سننيتم طرحخننا خننالل ب ننعة أرننخر، وتننزامن نلنن  مننع تح ننيرات جننرت علننى قنندم
المفننالحة قبننل أن يننتم طننرح التسننوية االقليميننة. لكننّن عوكننل يعتقنند أّن المرننرو  األمريكنن  مننا يننزال يطتقننر إلننى 
رؤية وا حة، من حيا األسو والتوقيت النني سنيقوم علينه إنخنا  االحنتالل، وهنل التحنر  علنى أسناو حنل 

 الدولتين أم مانا؟
ديا مننع  القنندو  دوت كننوم، أّن التطنناعالت الحاليننة بالمنطقننة ويننرى المحلننل السياسنن ، عمنناد ييا ننة، دنن  حنن

واإلركاليات العربية أجبرت الدوائر األمريكية السياسية ل ن  مجموعنة منن إبنر التخندير عربًينا بالحنديا عنن 
فطقة إلنخا  الفرا ، والددع باتجاه توادقات عربينة إسنرائيلية علنى  نو  الخالدنات الحالينة وتنوتر األو نا  

ن، مرننيًرا إلننى أّن تسننريا بعننض دوائننر فنننع القننرار اإلسننرائيلية لمحتننوى الخطننة األمريكيننة يننندر  دنن  مننع إيننرا
 إطار تخريا المفالحة الطلسطينية.
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وتابع قنائال"  ودن  حنال تبنّين فنحة التسنريبات حنول وجنود فنطقة أمريكينة، دخن  لنن ترتقن  لمسنتوى الطمنوح 
اما ديطيد السابم، ورد نه عردنات، حينا يتبننى القنائمون الطلسطين ، بل ستكون أقل مما طرح د  مؤتمر ك

علنننننى إعننننندادها أدكننننناًرا يمينينننننة مترنننننددة لفنننننال  إسنننننرائيل، لننننننل  ال أعتقننننند أننننننه منننننن الممكنننننن أن يقبنننننل بخنننننا 
 الطلسطينيون .

ويعتقد ييا ة أن األخطر د  هنه الخطة، التوقينت، وأدوات ال ن ط، ومحدودينة الخينارات الطلسنطينية، وهنو 
 عال يرعر به الطلسطينيون من   ط، مثل الدعم السعودي والتمويل المال .ما بدأ د

ويرى المحلل السياس ، الدكتور أيمن يوسر، أن التسريبات ما ه  إال محاولة إل خنار أن اإلدارة األمريكينة 
رح األمريكن  تبنل جخوًدا كبيرة لحّل الفرا  الطلسطين  اإلسنرائيل ، م نيًطا أّن  المت ّينر الجديند بمرنرو  الطن

هنننو تطنننوير الحنننل اإلقليمننن ، حينننا أفنننب  لننندى األمنننريكيين قناعنننة أّن الطلسنننطينيين يينننر قنننادرين علنننى إدارة 
رننؤونخم وييننر قننادرين علننى اتخننان قننرارات مفننيرية، لنننل  تننرى أنننه يجننا أن يكننون مرننرو  التسننوية  ننمن 

دنن  ترتيبنه، الدتًننا إلننى أنننه قنند يننتم مرنرو  إقليمنن  تنندخل بننه دول الخلنني ، وتتنولى السننعودية ومفننر دوًرا مخًمننا 
% من مساحة الدولة، وما يتبقى للتجمعات االستيطانية، مقابنل إقامنة مرناريع 70-60من  الطلسطينيين من 

ومننن  تسننخيالت اقتفننادية كبيننرة للطلسننطينيين لوجننود قناعننة لنندى اإلدارة االمريكيننة أن الترتيبننات االقتفننادية 
. لكن يوسر يرى أن ما سيتم طرحه من حلول لن يلبن  الحند األدننى منن أكثر جدوى من الترتيبات السياسية

 إقامة الدولة الطلسطينية وهو ما سيركل   ًطا على كيطية التفرر الطلسطين  بالمرحلة المقبلة.
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 االتحاد األوروبي يتخذ موقفا ضد السعودية في قضية الحريري 

 2017\11\14  رويترز -بروكسل
داجنن  االتحنناد األوروبنن  اليننوم االثنننين المننراقبين بموقننر مننناهض للسننعودية ديمننا يتعلننم بق ننية اسننتقالة رئننيو 

 الوزرا  اللبنان  سعد الحريري.
ري على العودة إلى لبنان، داعيا كل القوى السياسية اللبنانية إلنى التركينز علنى وحا االتحاد األوروب  الحري

 جدول األعمال الداخل  للبالد، ومحنرا السعودية من التدخل د  الر ن اللبنان .
وددعننت اسننتقالة الحريننري، التنن  أعلنننت مننن الرينناض، وتننداعياتخا لبنننان إلننى واجخننة فننرا  إقليمنن  بننين إيننران 

 ى مدى األيام القليلة الما ية.والسعودية عل
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية دن  االتحناد األوروبن ي ديندريكا منوجيرين  للفنحطيين"  ننارند أوال وقبنل أي 
ر   القوى السياسية التركيز على لبنان، وما يمكنن أن تقدمنه لمواطنيخنا، كمنا ننارند رئنيو النوزرا  الحرينري 

 ... للتركيز على إنجازاتخا الداخلية. العودة إلى بلده وحكومة الوحدة
وأ ادت عقا است ادتخا الجتمنا  وزرا  خارجينة دول االتحناد األوروبن  دن  بروكسنل"  نتوقنع عندم التندخل 
الخننارج  دنن  جنندول األعمننال الننوطن  هنننا. ونننؤمن بنن ن نلنن   ننروري لتجنننا جلننا فننراعات إقليميننة إلننى 

 لبنان. 
اللبنانيننة برئاسننة الحريننري الننني اسننتقال خودننا مننن االيتيننال علننى حنند  وأرننادت مننوجيرين  بزنجننازات الحكومننة

 قوله.
وانتقنند الحريننري جماعننة حننزا اد التنن  تنندعمخا إيننران، وهنن  الجماعننة الممثلننة دنن  ائتالدننه الحكننوم ، لعملخننا 

تكننون  علننى زر  الطتنننة دنن  العننالم العربنن . وقننال إنننه ربمننا يتراجننع عننن اسننتقالته إنا وادقننت الجماعننة علننى أال
 طردا د  الفراعات اإلقليمية.

وعلى هامش االجتما  الوزاري د  بروكسل دعا وزير الخارجية الطرنس  جان إير لو دريان إلى عدم تندخل 
 دول أخرى د  الر ن اللبنان .

 وقال"  منر لون بالو ع د  لبنان... وقلقون بر ن استقراره... وسيادته وعدم التدخل د  رؤونه. 
الفننحطيين لننه عننن الحريننري قننال لننو دريننان"  يجننا أن تح ننى كننل الرخفننيات السياسننية بحريننة  ولنندى سننؤال

 كاملة د  الحركة حتى يتم التوفل لحل سياس  د  لبنان. 
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 كما قال وزير الخارجية األلمان  زيجمار جابرييل إن على الحريري العودة إلى بلده ألن رحيله هز لبنان.
جو أسيلبورن الرياض من أن انخيار لبنان سيزيد من زعزعنة اسنتقرار الرنرم وحنر وزير خارجية لوكسمبور  

األوسننط الم ننطرا، م ننيطا أن وجننود  أزمننة رهينننة، إنا كننان هنننا مننا يحنندا مننع رئننيو وزرا  اللبنننان  دنن  
 السعودية، ليست خبرا طيبا لل اية بالنسبة للمنطقة. 
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 خطة ترامب: تجزئة مبادرة السالم العربية؟

 2017\11\14   الغد االردنية  أحمد جميل عزم
بلننورة دريننم الننرئيو األميركنن   ال يوجنند دنن  الت طيننة الخبريننة التنن  قنندمتخا  نيويننور  تننايمز  هنننا األسننبو  عننن

الننراهن دونالنند ترامننا، مننا يسننتحم التوقننر سننوى دقننرة واحنندةي دبينمننا اهننتم اإلعننالم العربنن  واإلسننرائيل  بوجننود 
بلنورة لمبنادرة جديندة، دنالواقع أّننه ال يوجند أي بنوادر لتقنديم رن   يختلنر عمنا قّدمنه الرؤسنا  السنابقون، حننول 

جننري طرحننه، هننو عننن عمليننة التطبيننع مننع النندول العربيننة، مننا يعننن  تطبيقننا حننل النندولتين. ولكننن المخننم ديمننا ي
 جزئيا لمبادرة السالم العربية. 

، أي بعد أرخر قليلة منن 2002رباط )دبراير(  6كتا توماو دريدمان، الكاتا األميرك  الرخير مقااًل يوم 
معننننة العربيننننة ، دنننن  فننننحيطة سننننبتمبر، دنننن  وارنننننطن ونيويننننور ، مقننننااًل بعنننننوان  عزيزتنننن  الجا 11اعتنننندا ات 

نيويور  تايمز. وتخّيل د  هنا المقال منكرة موجخة من الرئيو األميرك ، آننا ، جنور  بنوش، إلنى النرئيو 
المفري محمد حسن  مبار ، وول  العخند السنعودي األمينر عبنداد، وملن  األردن، عبنداد الثنان ، والنرئيو 

يخبنننرهم ديخنننا أّن تزايننند المناه نننة للمينننركيين مرنننكلة، وأّن السنننوري برنننار األسننند  وبننناق  أع نننا  الجامعنننة ، 
اإلسنرائيل  ، ويعتقندون أّن ال ن ط علنى اإلسنرائيليين ينؤدي  -أع ا  الجامعة  يسيئون قنرا ة التناري  العربن 

السنننننتجابتخم لمطالنننننا الطلسنننننطينيين. وطلنننننا مننننننخم بننننندال منننننن هننننننه األدكنننننار، التننننن  ال طائنننننل منخنننننا، تحطينننننز 
ل )على لسان بوش(، إّن المرات الت  حفنل ديخنا العنرا علنى رن   منن اإلسنرائيليين، هنو اإلسرائيليين، وقا

عنننندما تنننم حطنننزهم، كمنننا حفنننل منننن قبنننل النننرئيو المفنننري أننننور السنننادات، وحتنننى النننرئيو الطلسنننطين  ياسنننر 
دنن  الجامعننة العربيننة يقولننون  22عردننات، دنن  أوسننلو. واقتننرح علننيخم إطننالم إعننالن يقننول  إّن األع ننا  الننن 

نعنننرض علنننيكم اعترادنننا  1967حزينننران )يونينننو(  4إلسنننرائيل إّننننه مقابنننل انسنننحاا إسنننرائيل  كامنننل إلنننى حننندود 
 كامال بزسرائيل، وعالقات دبلوماسية، وتطبيع التجارة و مانات أمنية . 

بعنند أيننام قليلننة كننان درينندمان يتجننه إلننى الرينناض، بنندعوة سننعودية مرتبطننة، كمننا يوّ نن ، بتو نني  السننعودية 
يومنا منن  11سنعوديا دن  اعتندا ات سنبتمبر، وكمنا كرنر دريندمان دن  مقنال بعند  11ا بعد أن رار  لموقطخ

المقننال األول، دزّننننه عننندما طنننرح دكنننرة المقننال علنننى األميننر عبنننداد، آنننننا ، رد ولنن  العخننند  هننل دخلنننت إلنننى 
لطعنننل مسنننودة خطننناا دررجننن ؟ . رد دريننندمان، ال، مسنننت ربًا. وأخبنننر ولننن  العخننند السنننعودي الكاتنننا أّننننه كتنننا با
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تت من هنه األدكار، ولكّن تطرر وعنر رئيو الوزرا  اإلسرائيل  آرئيل رارون منعه من إعالنه. ثنم أعلنن 
 الخطاا دعال د  القمة العربية د  بيروت د  الرخر التال . 

سنرائيلية لتنطينن مبنادرة السن الم العربينة طررحت دن  األرنخر الما نية، وحتنى السننوات الطائتنة، أدكنار أميركينة واة
مقلوبنننًة، أي أن يبننندأ التطبينننع ثنننم ينننتم حنننل الق نننية الطلسنننطينية، وررد نننت هننننه الطكنننرة عربينننا ودلسنننطينيًا ألّنخنننا 

 ببساطة تعن  عدم حل المو و  الطلسطين  أبدًا. 
أهننم مننا دنن  خبننر نيويننور  تننايمز، هننو الحننديا عننن  إجننرا ات بنننا  ثقننة  تت ننمن عنندم مفننادرة اإلسننرائيليين 

عننننالن االلتننننزام اإلسننننرائيل  بحننننل النننندولتين، ونقننننل أرا نننن  جدينننن دة لالسننننتيطان والبنننننا  دنننن  الكتننننل الحاليننننة، واة
فننننالحيات مننننن المنطقننننة ) ( دنننن  ال ننننطة ال ربيننننة الواقعننننة تحننننت السننننيطرة الكاملننننة إسننننرائيليًا، إلننننى السننننلطة 

  العتنرار دولن  الطلسطينية. د  المقابنل يوافنل الطلسنطينيون التنسنيم األمنن  الكامنل، ويمتنعنون عنن السنع
بالدولة الطلسطينية، ويوقطون ددع رواتا أرسر الرخدا  واألسنرى. أّمنا عربينًا، دتقنوم الندول العربينة، وخفوفنًا 
مفر، والسعودية، واإلمارات، واألردن، بزجرا ات تسم  بحركنة الطينران اإلسنرائيل  للركناا، ومنن  ت رنيرات 

 لرجال األعمال، وبر ن خطوط االتفال.   
هنننه األدكننار مجننرد أدكننار عامننة ال مؤرننر أّنخننا سننتطرح. ولكننن األكينند أّنننه ال يوجنند مؤرننرات عننن اتطننام تبقننى 

كبير، يحلو للبعض تسميته  فطقة القرن ، وأّن الخطر دن  هننه األدكنار طنرح دكنرة بداينة التطبينع جزئينًا قبنل 
 حل الق ية الطلسطينية. 

الما ن  علنى نات المننوال، البند  بنالتطبيع والتعناون قبنل كانت اتطاقيات أوسلو وييرها دن  تسنعينيات القنرن 
حل نخائ  للق نية الطلسنطينية، وبندأت اللقنا ات ودنت  المكاتنا منع الندول العربينة، قبنل تراجنع نلن  منتفنر 
التسعينيات، بسبا السياسات اإٍلسرائيلية، خفوفًا د  القندو. ولكنن حفنل اإلسنرائيليون دن  المقابنل علنى 

فنًا، قبنولخم دولينًا منن دول مثنل الخنند والطاتيكنان والفنين وييرهنا، والتحنول الخائنل دن  مكاسا هائلنة، خفو 
 بنية من مة التحرير الطلسطينية، لتتال م مع  السالم . 

أي تطبيننع جزئنن ، يعننن  كسننر حننواجز نطسننية ورننعبية، يليخننا الكثيننر ممننا تسننتثمره السننلطات اإلسننرائيلية دون 
 التسعينيات.   مقابل حقيق ، تمامًا كما حفل د 
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 الرؤية التركية ألحداث املنطقة وتطوراتها   

 2017\11\14  الجزيرة نت  سعيد الحاج
دنن  حديثننه أمننام كتلننة حزبننه البرلمانيننة قبننل أيننامي قننال الننرئيو التركنن  رجننا طيننا أردويننان إن  التطننورات دنن  

 . جملننة قفننيرة، لكنخننا عميقننة المنطقننة ليسننت عرننوائية، بننل هنن  سننيناريو سننيحدد رننكلخا ومفننيرها لقننرن قننادم
 الداللة وينية المعان ، وتكاد تختفر الرؤية التركية للمت يرات المتسارعة د  المنطقة مؤخرًا.

 مراجعة السياسات
دولنننة تعنننان  منننن أزمنننات سياسنننية واقتفنننادية مرّكبننننة  2002ورا حنننزا العدالنننة والتنمينننة التركننن  دننن  عنننام 

يند، وتبحنا عنن مكنان لخنا داخنل الن نام العنالم  الخنن دن  الترنكل ومعقدة، ومنكطئنة علنى نطسنخا إلنى حند بع
 بعد نخاية الحرا الباردة.

وسار الحزا د  سياسته الخارجية ودم رؤية وا حة تددع باتجاه االهتمام بالجوار القريا، د  سبيل تن مين 
لجنننوار ل نننمان سياسنننة مكاننننة إقليمينننة ودولينننة الئقنننة )العمنننم اإلسنننتراتيج (، وحنننل األزمنننات الكثينننرة منننع دول ا

خارجينننة نرنننطة وداعلنننة )تفنننطير المرننناكل(، واالعتمننناد علنننى مبننندأ النننرب  للجمينننع دننن  التعامنننل االقتفنننادي 
 والتجاري والتالق  الثقاد  والطكري )القوة الناعمة(.

 -مخنندو السياسنة الخارجينة التركينة لسننوات طويلنة-تل  كانت أهم الن ريات التن  دونخنا أحمند داود أويلنو 
كتابننه األرننخر  العمننم اإلسننتراتيج  . وقنند حققننت تركيننا خننالل السنننوات التسننع األولننى مننن عخنند العدالننة  دنن 

والتنميننة اختراقننات مخمننة دنن  سياسننتخا الخارجيننة، وح يننت بقبننول جينند دنن  المنطقننة علننى المسننتويين الرننعب  
 دال .والرسم ، ومن ِقبل المحورين البارزين د  نل  الوقت ديخا"  الممانعة  و االعت

ددعتخننا  -التنن  أتننت دنن  نروة اإلنجننازات الداخليننة والمكانننة اإلقليميننة والدوليننة لتركيننا-إال أن الثننورات العربيننة 
إلى التخل  عن حنرها، والمبادرة باعتماد سياسة نرطة راهنت على الت يير د  المنطقة، وهو ما أدخلخنا دن  

 نطام االستقطاا الواسع ديخا.
ة أنقننننرة الخارجيننننة لعمليننننة إعننننادة تقيننننيم وتوجيننننه لعنننندة أسننننباا وعوامننننل، أهمخننننا ، تخ ننننع سياسنننن2015ومنننننن 

التحننوالت دنن  المنطقننة وال نن وط الخارجيننة عليخننا، وتننوتر عالقاتخننا األوروبيننة واألميركيننة، واألجننندة الداخليننة 
 .2016ال ايطة والت  ترّوجت بالمحاولة االنقالبية الطارلة فير 
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ركيا لتدوير زوايا الخالر مع بعض الدول، وبننا  رنراكات إقليمينة ودولينة مثنل ونتيجة لخنه المراجعة، تتجه ت
ينننران وقطنننر، واة نننادة رننن   منننن القنننوة الخرننننة ومزجخنننا منننع القنننوة  تطاهماتخنننا وتعاونخنننا منننع كنننل منننن روسنننيا واة
الناعمننة، مننن قبيننل زيننادة التفنننيع العسننكري المحلنن ، وبنننا  القواعنند العسننكرية دنن  قطننر والفننومال، وتنطيننن 

 لعمليات العسكرية خار  حدودها )مثل در  الطرات(.ا
 محاوالت التوريط 

خنالل السننوات القليلننة الما نية، رناا السياسننةي الخارجينة التركينة الكثيننرر منن الحننر والتننوجو، وسنادت لنندى 
أنقننرة مخنناور مننن  توريطخننا  دنن  ملطننات المنطقننة علننى ييننر ريبتخننا، كمننا فننرح بنننل  أكثننر مسننؤولون أتننرا  

ولعل نلن  أحند أهنم أسنباا النبط  والمحاد نة دن  مقاربنة أنقنرة لمختلنر التطنورات السنيما دن  سنوريا،  حينخا.
 مما أدقدها درفا كثيرة للتدخل والت ثير.

رأت تركيننا كيننر تحولننت الثننورات العربيننة تحدينندًا إلننى فننراعات إقليميننة ودوليننة بنن دوات محليننة، أي حننروا 
مت ديخا عندة قنوى. وعنزز نلن  ريبتيخنا دن  عندم االنجنرار لنزاعنات بالوكالة ودم خطة ممنخجة ومتدرجة ساه

ييننر محسننوبة العواقننا بسننوريا والعراقتحدينندًا، خفوفننًا أنخننا لننم تكننن تملنن  األدوات الطاعلننة، ومعتمنندة علننى 
 القوة الناعمة حفرًا، ومر ولة بالتحديات واألزمات وال  وط الداخلية والخارجية.

نية فانع القرار الترك  كان يعيده إلى اتطاقية سنايكوببيكو التن  رسنمت حندود التاري  الحا ر دومًا د  نه
دول المنطقننة، وتحنناول القننوى الدوليننة إعننادة إحيائخننا دنن  مئويننة نكراهننا بتقسننيم المقستننم وتجزئننة المجننزتأ. وتنندر  

بالمنطقننة الننني  تركيننا أن تقسننيم سننوريا أو العننرام اليننوم يعننن  تقسننيمخا هنن  ينندًا، ومطتنناح نلنن  الملننر الكننردي
 دخلت على خطوطه الحساسة القوى الدولية، األمر الني قر  جرو اإلننار ألنقرة.

مندعاة للطو نى  -رمال سوريا أو العنرام-وتقول المقاربة التركية إن إنرا  دولة أو دويلة على أسو عرقية 
التحناد النديمقراط  )االمتنداد والفراعات البينية على أسو عرقية، السيما إن كان رائدي هنا المرنرو  حنزار ا

 السوري لحزا العمال الكردستان (، مما يجعل الملر برمته أمنًا قوميًا ور نًا داخليًا تركيًا بامتياز.
بينند أن المحاولننة االنقالبيننة الطارننلة وتمنندد المرننرو  الكننردي علننى حنندود تركيننا الجنوبيننة ددعاهننا للتخلنن  عننن 

ت دننن  عملينننة  در  الطنننرات  والتطاهمنننات منننع روسنننيا، ثنننم مسنننار أسنننتانا الحننننر وانتخنننا  سياسنننة مبننناِدرة، تمثلننن
 واإلطار الثالث  الراع  له.
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اليوم، تن نر أنقنرة إلنى تطنورات المنطقنة المتسنارعة برنكل يينر مسنبوم باعتبارهنا أزمنات مترابطنة، ومخططنا 
التركننن  الطارنننل،  لخنننا ألهننندار معرودنننة وليسنننت عرنننوائية، كمنننا أكننند نلننن  النننرئيو التركننن . دخننننا  االنقنننالا

وحفننار قطنننر، واسنننتطتا  كردسننتان العنننرام، والتطنننورات دنن  السنننعودية والخلننني ، والتننوتر المننننهب  والطنننائط ، 
 إ ادة لتسار  األحداا د  سوريا والعرام.

وهننن  كلخنننا أزمنننات ترنننتر  دننن  أنخنننا فنننراعات محليةببينينننة، مددوعنننة أو مدعومنننة أو مخطنننط لخنننا منننن قنننوى 
نطقننة ودواعلخنا بفنراعات داخلينة فننطرية ال تبقن  ديخنا وال تننر، ودننم منا تنراه أنقننرة. خارجينة، تريند إرن ال الم

والفننطة الثانيننة التنن  ترننتر  ديخننا مختلننر تطننورات المنطقننة مننن وجخننة ن ننر تركينناي هنن  أنخننا تسننتخددخا هنن  
 أي ًا د  مآالتخا، إما باإل عار أو التوريط أو ال  ط أو التقسيم.

الدالنننة علينننه تزامنخنننا منننع انتخاجخنننا سياسنننة خارجينننة تعتمننند االسنننتقاللية والمروننننة ومنننن دالئنننل نلننن  أو القنننرائن 
والتوازن قدر اإلمكان، وهو ما كان من أهم أسباا توتر عالقاتخنا منع حلطائخنا ال نربيين التقلينديين دن  أوروبنا 

 والواليات المتحدة.
 الرؤية المستقبلية

جية وترتينا أولوياتخنا، ثنم االعتمناد علنى قندراتخا الناتينة قندر ددع هنا األمر تركيا إلعادة تقييم سياستخا الخار 
اإلمكان، وبنا  رنراكات وتطاهمنات منع بعنض القنوى الطاعلنة دن  مختلنر الملطنات. يقنول أردوينان إن  تركينا، 
وربما للمرة األولى منن حرا االسنتقاللي تندخل هننه المرحلنة الحرجنة بمنا حددتنه بزرادتخنا الناتينة، ولنيو ودنم 

 المرسوم لخا د  السيناريوهات المعدة مسبقًا . الدور
دنن  سننوريا، تبنندو أنقننرة وقنند حننددت لخننا ثننالا أولويننات" إنخننا  الفننراعبحل ير نن  األطننرار لوقننر اسننتنزار 
الجمينننعي ومننننع نجننناح دكنننرة الدويلنننة الكردينننةي و نننمان وحننندة األرا ننن  السنننورية. وتعمنننل أنقنننرة لتحقينننم هننننه 

ة السنورية، ومرناركتخا ك نامن دن  مسنار أسنتانا، ووجودهنا المبارنر علنى األهدار عبر عالقاتخنا بالمعار ن
 األرض السورية.

ومن جخة أخرى، تتجه بوفلة تركيا نحو الررم أكثر د كثر، بينما تراهن على أن الن نام الرئاسنيالني سنيبدأ 
 سي من ن امًا سياسيًا أمتن وقرارًا خارجيًا أسر  وأقوى. 2019تطبيقه د  نخايات 
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وة الخرنة الت  مزجتخا تركيا مع قوتخا الناعمة سمحت لخا بقواعند عسنكرية دن  العنرام والفنومال وقطنر. الق
دن  مننع تنطيننن  -منع قنرار البرلمنان إرسنال قننوات إلنى هننا  و نمن عوامنل أخنرى-وقند سناهمت هننه األخينرة 

 الخيار العسكري د  بداية األزمة الخليجية، وفّعبت اللجو  إليه الحقًا.
المبنادرة ومواجخنة المن منات المفننتطة علنى قنوائم اإلرهناا التركينة اسنتباقيًا، وخنار  حندود تركيناي باتنت  ولعل

منننن أرسرنننو سياسنننتخا الخارجينننة منننؤخرًا، إن كنننان علنننى مسنننتوى مكادحنننة التن نننيم المنننوازي )جماعنننة ينننولن(، أو 
اإلسننننالمية )داعننننش( وييرهننننا مواجخننننة مقنننناتل  حننننزا العمننننال الكردسننننتان  داخليننننًا، أو محاربننننة تن ننننيم الدولننننة 

 خارجيًا.
الرؤينننة التركينننة المسنننتقبلية تقنننول ب نننرورة الحطنننا  علنننى وحننندة األرا ننن  السنننورية والعراقينننة، وتننننادي بتجنينننا 
المنطقننة الفننراعات البينيننة، وتسننعى لتطاهمننات تمنحخننا مرونننة وتعنندردر أمامخننا الخيننارات، وتنننتخ  القننوة الخرنننة 

  ط األزمات المتزامنة عليخا وعلى قراراتخا.إلى جانا الناعمة، وتحد من  
نمنا  تبندو لكن العامل الرئيس  د  كل نل  هو أن تركيا لم تعد تل  الدولنة المتحط نة المنكطئنة علنى نطسنخا، واة

مبناِدرة وسننريعة ونرنطة أكثننر منن أي وقننت م نى، وداعلننة دن  مختلننر ق نايا المنطقننة القريبنة منخننا والبعينندة 
عنخا، السيما ما يؤثر عليخا مباررة مثل سوريا والعرام، أو بركل يينر مبارنر عبنر حلطائخنا وأفندقائخا مثنل 

 تطرأ د  هنه الق ايا.قطر، مما يعن  أنخا لن تكون بعيدة عن أي تطورات جنرية أو خطيرة 
ترى تركيا أن األحداا التاريخية نخٌر جناٍر ال يتوقنر تددقنه، وبالتنال  ينب ن  دائمنًا تعنديل التكتيكنات للتمارن  
مننع المرحلننة ودننم مقت ننياتخا ومدادعننة الطواعننل األخننرى، وهنن  البرايماتيننة التركيننة التنن  سنناهمت دنن  اسننتمرار 

حننديات. وبخنننه الرؤيننةي تننرى تركيننا أنخننا تحمنن  نطسننخا وتمنننع اسننتخدادخا تجربننة العدالننة والتنميننة ريننم تننراكم الت
 واإل رار بالمنطقة.

وريننم ال نن وط التنن  تمنناريو عليخننا والخسننائر التنن  تكبنندتخا ويمكننن أن تتكبنندها، إال أنخننا تننرى نلنن  جننز ًا مننن 
رة الفا  فاعين ألعندائخا حرا  االستقالل الثانية ، كما يسميخا حزا العدالة والتنميةي والت  عبرها ترد أنق

 وخفومخا.
ولعننل نلنن  مننا قفننده أردويننان دنن  كلمتننه حننين نّكننر بننالقول الرننخير لمحمنند بارننا الفننقّل ، وهننو أن مننا دعلننه 

كنان بمثابنة  حلنم للحيتخنا  بينمنا كنان ردهنا هن   بتنرًا للننرا  ،  -د  إحدى الحروا-خفوم الدولة العثمانية 
 ر مما كانت، بينما النرا  المبتورة ال تنبت أبدًا.واللحية المحلوقة تنبت ثانية ب يز 
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ويننننرى أردويننننان أن الح ننننر المطننننروض علننننى تركيننننا دنننن  السننننر والعلننننن، واألفننننطاد المو ننننوعة دنننن  أقنننندامخا، 
ه بخاي ه   حلم لحية ، بينما إدسنادها هن  للخطنط المرسنومة للمنطقنة هنو  بتنر  وازدواجية المعايير الت  تواجي

 نرا  .
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 األوسط، ورسم السياسة األمريكية في الشرق 1942"عملية الشعلة"، والجزائر عام 

 2017\11\9  معهد واشنطن  روبرت ساتلوف و إيليوت كوهين
يليننوت كننوهين منتنندى سياسنن  دنن  معخنند وارنننطن.  7 دنن   ترننرين الثننان بنودمبر، خاطننا روبننرت سنناتلور واة

وسنناتلور هننو المنندير التنطيننني للمعخنند. وكننوهين هننو أسننتان دنن  زمالننة  روبننرت أوسنن ود  دنن   كليننة الدراسننات 
بجامعنننة جنننونز هنننوبكنز  ومننندير  مركنننز ديلينننا ميرينننل للدراسنننات االسنننتراتيجية . وديمنننا يلننن   الدولينننة المتقدمنننة

 موجز المقرر لمالح اتخما .
 روبرت ساتلور

أسخمت القرارات الت  اترخنت خالل الحنرا العالمينة الثانينة وبعندها مبارنرًة بدرجنة كبينرة دن  ترنكيل السياسنة 
اجتمع الرئيو روزدلت منع مؤسنو المملكنة العربينة  1945  عام الخارجية األمريكية د  الررم األوسط. دط

السنننعودية، الملننن  عبننند العزينننز، ووعنننده ب نننمان الوالينننات المتحننندة للمنننن لدننن  المنطقنننة  مقابنننل التنننددم الحنننر 
اعتننرر الننرئيو ترومننان بدولننة إسننرائيل وو ننع الواليننات المتحنندة دنن  قلننا  1948لمننوارد الطاقننة. ودنن  عننام 

إلسننرائيلية منننن نلنن  الحننين. ولكننن ال بننّد أي ننًا مننن نكننر عمليننة ال ننزو التنن  قادتخننا الواليننات ا-الق ننية العربيننة
وأثرهنا األقنل رنخرًة ولكنن بننطو القندر  -والمعرودة بن عملية الرنعلة   - 1942المتحدة د  رمال أدريقيا عام 

 من األهمية على السياسة الخارجية األمريكية د  الررم األوسط. 
، اجتاحننننت القننننوات البريطانيننننة واألمريكيننننة رننننمال أدريقيننننا التنننن  كانننننت 1942لثننننان ب نننننودمبر ترننننرين ا 8دنننن  

خا عة لسيطرة حكومة دير  الطرنسية د  أول عملية هجومية قادتخنا الوالينات المتحندة دن  مسنرح العملينات 
أّنخنا دخلنت إلنى حنّد األوروب . وعلى الريم من التداعيات العسكرية الكبيرة المترتبة عن  عملينة الرنعلة ، إال 

كبير د  ط  النسيان. ويعود نل  بركل أساس  إلى أن الخفوم الطرنسيين للواليات المتحندة قند تحّولنوا إلنى 
حلطننا  علننى نحننو عاجننل وألن العمليننة لننم تخلّننر أثننرًا عسننكريًا دائمننًا علننى المنطقننة. ومننع نلنن ، كننان لننن  عمليننة 

 لواليات المتحدة د  الررم األوسط من ناحيتين.الرعلة  ت ثيرًا سياسيًا كبيرًا على سياسة ا
أواًل، قّرر القادة األمريكيون التراجع عن مخططخم األساس  القا   باستبدال الحكام المحلّينين المعّيننين منن 
قبنننل حكومنننة ديرننن  بقنننادة قنننوميين، لكنننن مناه نننين للطارنننية. واختننناروا بنننداًل منننن نلننن  التسنننوية السياسنننية منننع 

نع هننا الخينار حكومة دير  مقابل  إتاحة سبل الوفول يير المقيد للواليات المتحندة دن  رنمال أدريقينا. وو ي
األسننو لسياسننة عملّيننة دنن  المنطقننة، حيننا دّ ننلت الواليننات المتحنندة المسنناومات االسننتراتيجية مننع الزعمننا  
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ّكل نلنن  دنن  المحليننين األقويننا  علننى التنميننة السياسننية واالقتفننادية للرننعوا المحليننة. ومنننن نلنن  الحننين، رنن
 المقام األّول أساو السياسة األمريكية د  الررم األوسط.

ثانيًا، وجد القادة السياسيون والدبلوماسنيون والعسنكريون األمريكينون أنطسنخم للمنرة األولنى، مبارنرًة دن  أعقناا 
دارننن ،  عمليننة الرننعلة ، أمننام قننرارات عمليننة حننول حكننم األقنناليم التنن  كننان يتعننّرض ديخننا اليخننود ال ننطخاد 

وحتى للموت. وعلى وجه التحديد، تعّين على القنادة األمنريكيين معالجنة و نع المئنات منن المحناربين اليخنود 
النننين خنناطروا بحينناتخم لتسننخيل دخننول الحلطننا  إلننى الجزائننر، وآالر اليخننود دنن  معسننكرات االعتقننال التابعننة 

ا عنننديم  الجنسنننية وقرّيننندت حقنننوقخم لحكومنننة ديرننن ، وعرنننرات الالر منننن اليخنننود الجزائنننريين الننننين أفنننبحو 
 المدنية من جّرا  درض قوانين دير . 

وبرنكل أساسنن ، كنان هنندر القننرار النني اعتمدتننه قنوات االحننتالل األمريكنن  إلنى رؤيننة لعبنة محفننلتخا فننطر 
)تعنننادل( بنننين اليخنننود والعنننرا وعننندم التننندخل لمسننناعدة اليخنننود. ويعنننن  نلننن  عننندم إنقنننان اليخنننود منننن المحنننن أو 

ة الحقننوم اليخوديننة حتننى لننو لننم تنن ِت هنننه األدعننال علننى حسنناا حقننوم العننرا أو حساسننياتخم. وعلننى اسننتعاد
ركينزًة للسياسنة األمريكينة،  -النني لنم يكنن لنه أسناو تحليلن   -مدى عقنود، رنّكل مبندأ حفنيلة الفنطر هننا 

بلدان العربينة منن سنكانخا وداقم على األرج  العالقة المعقدة بين المسلمين واليخود وساهم بالتال  د  إدراغ ال
 اليخود وتراثخم، حتى تل  البعيدة عن الفرا  الطلسطين .

 إليوت كوهين
بينما يستحم بحا د. ساتلور الثنا  لكرطه النقاا عن واقعة تاريخية مثيرة، إال أّنه يمكن الطعن د  تطسنيره 

ؤثرة جننندًا دننن  تحديننند مسنننتقبل للحنننداا منننن نننناحيتين. أواًل، منننن يينننر المحتمنننل أن تكنننون  عملينننة الرنننعلة  مننن
المنطقننة والسياسننة الخارجيننة للواليننات المتحنندة. دالتنناري  هننو سلسننلة مننن األحننداا، وال يحمننل أي منخننا سننلطة 
تقريريننة حاسننمة. واإلرننارة إلننى أن القننرارات المتخنننة خننالل  عمليننة الرننعلة  كننان لخننا نطننون بالقنندر المقتننرح هننو 

 أمر أربه باالختزال.
خم اإلدرا  أن القرارات الواقعية والعملية إلى حّد القسوة الت  اترخنت د  أعقناا  عملينة الرنعلة  ثانيًا، من الم

والتنن  تبنندو ييننر أخالقيننة عننند الن ننر إلننى أحننداا الما نن ، لننم تكننن ييننر رننائعة خننالل الحننرا. ويجننا أن 
لننننل ، كنننان بينمنننا كنننل رننن   آخنننر كنننان ثنننانوي. و  -نتننننكر أن الخننندر الرئيسننن  كنننان االنتفنننار دننن  الحنننرا 

المسؤولون األمريكيون د  مسرح عملينات المحنيط الخنادع، علنى سنبيل المثنال، علنى اسنتعداد للت ا ن  عنن 
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الط ائع الرهيبة الت  ارتكبتخا القوات اليابانية، وبداًل من نل  تحويل الجيش اليابان  المخزوم إلى قنوة احنتالل 
انيا، بطبيعة الحال، تخلّنى األمريكينون عنن سياسنات من أجل الحطا  على الن ام د  مناطم معّينة. ود  ألم

اجتثاا النازية من أجل السماح للمسؤولين األلمان المحليين بزدارة بلدهم، ويالبًا ب نّض الن نر عنن ما نيخم 
النازي. وربما رّكلت  فطقة دارالن  مع الحناكم المحلن  التنابع لحكومنة ديرن  وسنيلة يينر مستسناية، ولكنخنا 

 ية د  السيام األوسع للحرا.لم تكن يير عاد
أمننا ديمننا يتعلّننم بعنندم االكتننراا لمحنننة اليخننود دنن  رننمال أدريقيننا، دمننن المخننم الترننديد علننى االنترننار الواسننع 
لمعاداة السامية وريوعخا د  فنطور القنوات المسنّلحة األمريكينة آنننا ، بمنا دن  نلن  علنى مسنتويات القينادة 

سننت را عندم اكتنراا القنادة العسننكريين األمنريكيين لمعانناة المجتمعننات العلينا. ودن  هننا السننيام، لنيو منن الم
المحلينننة اليخودينننة دننن  رنننمال أدريقينننا، وتط نننيلخم التمننناو حساسنننية العنننرا الننننين يرنننكلون الرنننريحة السنننكانية 

 األكبر.
لالحقنة ود  حين أن  عملية الرعلة  كانت معلمًا هامًا من دون ر ، يمكن تطسير تطّور السياسة األمريكية ا

د  الررم األوسط على نحو أكثر رمولية من خالل سع  الواليات المتحدة ورا  مفالحخا دن  تن مين منوارد 
 الطاقة، ومنع انترار الريوعية، وحماية إسرائيل.             

 أعد هنا الملخص ساموئيل نورثروا.
  



 

 ــــشئ

 17ةــــــدولي شــــؤون
 

 واحتفاظ اسرائيل بسيادتها على األغوار والكتل مشروع ترامب ل
ً
لسالم يرى قيام دولة فلسطينية تدريجيا

 االستيطانية

 2017\11\14  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
برن ن  -كمنا دن  عوافنم أوروبينة وعربينة أخنرى -تزداد هنه األيام التكخنات د  العافمة األميركينة وارننطن

سننرائيل واقتننراا  مرننرو  الننرئيو األم يركنن  دونالنند ترامننا حننول الفننطقة الكبننرى والسننالم بننين الطلسننطينيين واة
 إدارته من إعالن نقاط المررو   ربما خالل األيام القليلة المقبلة.

وارتطعت وتيرة هنه التكخنات، بعد أن نررت فحيطة نيويور  تايمز األميركينة تقرينرًا تحندثت دينه عنن اقتنراا 
ن مننننن فننننخر الننننرئيو جارينننند كورنننننر، ومبعننننوا الننننرئيو جيسننننون يننننرينبالت، والسننننطير دريننننم ترامننننا المكننننو 

االميرك  د  تل أبيا ديطيد دريدمان، ونائبة مسترار الرئيو ترامنا لرنؤون األمنن القنوم  ديننا بناول، الننين 
، خافنة استمعوا د  األسنابيع واألرنخر الما نية إلنى األطنرار الطلسنطينية واإلسنرائيلية والعربينة دن  المنطقنة

 المملكة العربية السعودية .
، أن إدارة النرئيو 2017وكانت فحيطة نيويور  تايمز قند نكنرت دن  تقريرهنا، دن  األول منن ترنرين الثنان  
دلسننطين ، وربمننا تقدمننه  –األميركنن  دونالنند ترامننا بنندأت بفننياية الخطننوط العري ننة التطننام سننالم إسننرائيل  

 يدرو حاليًا  أورام موقر  بر ن مختلر الق ايا الجوهرية . مطلع العام المقبل، وأن البيت األبيض
 10وتطرقت الفحيطة األميركية إلى محادثات أجراها كبار المسؤولين د  إدارة تراما، والنين قالوا إننه بعند 

أرخر من دراسة جوانا مختلطة بر ن النزا  بين الجانبين، دزن البينت األبنيض سنيتخن خطنوات عملينة، ومنن 
دراسننة أورام موقننر برنن ن مختلننر الق ننايا الجوهريننة للفننرا ، مركننزة علننى أن المبعننوا األميركنن   بننين نلنن 

الخننناص لعملينننة السنننالم جيسنننون ينننرينبالت عننناد األسنننبو  الما ننن  إلنننى وارننننطن بعننند زينننارة اسنننتمرت ثالثنننة 
 أسابيع إلسرائيل واألرا   الطلسطينية عقد خاللخا لقا ات مع مسؤولين من الجانبين.

يرينبالت إنه تم استثمار الكثير من الوقت د  االستما  إلى الجانبين والالعبين الرئيسين دن  المنطقنة وقال 
بخدر التوفل إلى اتطام سالم، وأ ار"  لم نحدد موعندا نخائينا ولنن ننريم أي طنرر علنى االتطنام، وهنددنا 

اإلسرائيليين والطلسنطينيين  هو التوسط من أجل محاولة التوفل التطام سالم رامل من ر نه أن يحسن حياة
 واألمن د  جميع أنحا  المنطقة .
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وخالل وجود يرينبالت د  المنطقنة، عقند أي نا اجتمنا  بنين فنخر ترامنا وكبينر مسترناريه جاريند كورننير 
الطلسنننطين . وبعننند أينننام قليلنننة منننن نلننن   -والقينننادة السنننعودية، وكنننرو جنننز  مننننه لمناقرنننة الفنننرا  اإلسنننرائيل  

الننرئيو محمننود عبنناو إلننى المملكننة العربيننة السننعودية لعقنند اجتمننا  مننع الملنن  السننعودي  االجتمننا ، وفننل
 سلمان بن عبد العزيز وول  العخد األمير محمد بن سلمان.

وبرنن ن زيننارة عبنناو المطاجئننة للرينناض الثالثننا  الما نن ، تننّدع  مفننادر مقربننة مننن اللننوب  اإلسننرائيل  دنن  
فننرار السننعوديين أن يقننوم الننزعيم العافننمة األميركيننة  أن زيننارة عبنناو  للرينناض قامننت علننى أسنناو طلننا واة

 الطلسطين  بخنه الزيارة وطلبت منه قبول خطة سالم تراما .
منننن جختخننننا علمننننت  القنننندو  مننننن مفنننندر مطلنننع دنننن  العافننننمة األميركيننننة عافننننر المطاو ننننات الطلسننننطينية 

نقناط حنول  9أو  8 نع فني ة منن اإلسنرائيلية علنى مندى عقندين منن الزمنان أن  درينم ترامنا يقتنرا منن و 
رؤية النرئيو ترامنا لحنل مرحلن  للفنرا  الطلسنطين  اإلسنرائيل  ، وأن هننا الطرينم  النني يتمينز عنن أسنالده 
مننن خبننرا  مطاو ننات السننالم دنن  اإلدارات السننابقة بادتقنناره الخبننرة بتعقينندات الفننرا  الطلسننطين  اإلسننرائيل  

الطننردين علننى التنننازل والتقنندم تجنناه الخننر، وبننداًل مننن نلنن  دننزن ومعردننة كننل فنن يرة وكبيننرة وحنندود أو قنندرة 
اندداعنننه لطعنننل رننن   منننا، نحنننو حنننل منننا، ينبنننع منننن مواقنننر أيديولوجينننة متطانينننة دننن  دعمخنننا إلسنننرائيل ولنننرئيو 
الننوزرا  نتنينناهو وأن الثالثننة )كورنننر ويننرينبالت ودرينندمان(، وهننم مننن المتنندينين اليخننود الننني أم ننوا حينناتخم 

 يعتقدون أنخم يعردون كل ما يجا معردته عن هنا الفرا  .د  دعمخا، 
وبحسا المفدر، دزن  الحل الني يعده الن كورنر وينرينبالت ودريندمان، يعتمند برنكل د نطاض علنى منا 
عرر بنقاط الرئيو السنابم بينل كلينتنون دن  أيامنه األخينرة كنرئيو، منع األخنن بعنين االعتبنار الت ينرات التن  

  إسننرائيل واألرا نن  الطلسننطينية، كمننا عبننر المنطقننة الملتخبننة برمتخننا منننن نلنن  الوقننت حنندثت علننى األرض دنن
وحتننى اليننوم، ويرتئنن  حننال تنندريجيًا نحننو دولننة  مننا  دنن  األرا نن  الطلسننطينية، وتعتمنند برننكل د ننطاض علننى 

وجنود  ، ديمنا تبقن  علنى الكتنل االسنتيطانية الكبنرى تحنت السنيطرة اإلسنرائيلية، وتبقن  علنى1967حدود عنام 
عسننكري أمننن  إسننرائيل  دنن  منطقننة األيننوار، وسننيطرة إسننرائيلية علننى التنقيننا عننن المعننادن والمينناه دنن  كادننة 
مننناطم ال ننطة ال ربيننة، وتطننوير المنطقننة     والمننناطم المحانيننة دنن  منطقتنن     و ا  اقتفنناديًا، ويعطنن  

 الطلسطينيين حم التنقل بين هنه المناطم .
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حينننا أن دننننيو روو، مبعنننوا السنننالم األميركننن  السنننابم، ومسترنننار  معخننند  ولنننيو هننننا  جديننند دننن  نلننن ،
، إلنننى 2016الرنننرم األوسنننط لسياسنننة الرنننرم األدننننى  كنننان قننند دعنننا النننرئيو ترامنننا دننن  رنننخر كنننانون األول 

دولة أخنرى  173التمس  بالدبلوماسية، و تجنا المبادرات الكبرى ، لالعترار بدولة دلسطين أسوة بما دعلته 
 األمم المتحدة.من أع ا  

(، النننرئيو 2016كنننانون األول  1ونّبننه روو دننن  المقننال النننني نرنننرته فننحيطة  وارننننطن بوسنننت  )الخمننيو 
المنتخننننا ترامننننا مننننن أنننننه دنننن  الوقننننت الننننني  انجنننننا الرؤسننننا  األميركيننننون تاريخًيننننا، باتجنننناه فنننننع السننننالم 

وجخننننة ن ننننري، أن النننننزا  اإلسننننرائيل  ألسننننباا مو ننننوعية وناتيننننة، دنننن  اعتقنننناد خنننناط  مننننن  -الطلسننننطين  
 اإلسرائيل  الطلسطين  هو مفدر كل الفراعات اإلقليمية .

وينننّكر روو، الننرئيو ترامننا"  عننندما كنننت مبعوثننًا للسننالم، عايرننت الننرئيو بيننل كلينتننون الننني دعننا الننزعيم 
 إلننى منتجنع كامننا ديطيند، وأطلننم كلينتنون بعنند نلن  بخمسننة 2000الطلسنطين  ياسنر عردننات دن  رننخر تمنوز 

أرننخر نقاطننه الرننخيرة لتحقيننم فننطقة السننالمي ورأيننت الننرئيو جننور  بننوش ينندعو دنن  نخايننة عخننده إلننى مننؤتمر 
أنننابوليو، ورأيننت الننرئيو بننارا  أوبامننا يعطنن  نلنن  جخننوًدا مكثطننة عننندما أطلننم العنننان لننوزير الخارجيننة جننون 

   لتبو  جميعخا بالطرل.كيري الني انخرط د  محاولة السالم ورعاية التطاوض لمدة تسعة أرخر متتالية
ويعتقد روو أن تراما على يرار أسالده سيسعى إلنى تحقينم السنالم دن  الرنرم األوسنط، دقند فنرح حنديثا 
أّنننه يننود أن يكننون الننرئيو األميركنن  الننني يننتمكن مننن إرسننا  السننالم بننين إسننرائيل والطلسننطينيين، م ننيطًا أنننه 

 يعتقد أنه يمتل  القدرة على القيام بنل .
دعننا روو إلننى أنننه  يجننا مناقرننة الخيننارات الممكنننة سننرًا والعمننل علننى تحقيننم نتيجننة ملموسننة، وتجنننا كمننا 

إطنالم مبننادرات كبنرى علنيننة قبننل الت كند مننن إمكانينة نجاحخننا . وثالثننًا،  ينب ن  أن تركننز الجخنود األوليننة علننى 
ثبنننات أن الت يينننر بنننات ممكننننًا، وأن  منننن ال نننروري التركينننز علنننى تحسنننين  معالجنننة رنننكو  كنننال الجنننانبين واة

االقتفنناد الطلسننطين  والبنيننة التحتيننة وبنننا  المؤسسننات كجننز  مننن عمليننة فنننع السننالم ، كمننا نفنن  روو" 
 يجنننا أن يعيننند ترامنننا الن نننر دننن  االلتنننزام بالطنننابع الثننننائ  للمطاو نننات اإلسنننرائيلية الطلسنننطينية وأن يبحنننا 

ركة األمننم المتحنندة دنن  رد وا نن  علننى المسنناع  إمكانينة مرنناركة البلنندان العربيننة دنن  المطاو ننات، دون مرننا
 الطلسطينية على الساحة الدولية .
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من جخته يرى المفدر الني تحدا للقدو عن خطة تراما المنت رة أن  كنال الجنانبين بحاجنة إلنى مرناركة 
تقننننند النننندول العربيننننة ن ننننرًا إلننننى أن الطلسننننطينيين يحتنننناجون إلنننننى يطننننا  لتقننننديم التنننننازالت الحقيقيننننة، بينمننننا يع

اإلسنننرائيليون أن العنننرا وحننندهم قنننادرون علنننى تعوي نننخم عنننن التننننازالت التننن  يقننندمونخا للطلسنننطينيين  ولننننل  
 يتعننين علننى ترامننا إدرا  أن اسننتعداد اإلسننرائيليين والطلسننطينيين والنندول العربيننة للمجازدننة مننن أجننل إحننالل 

ت التننن  ترنننكلخا إينننران منننن ناحينننة، السنننالم قننند يتننن ثر بمننندى فننندم الوالينننات المتحننندة برننن ن مواجخنننة التخديننندا
وبعنض اإلسنالميين السرننّنة منن ناحيننة أخنرى، دلنن يعننرض أي طنرر نطسننه للخطنر إنا لنم يكننن يرنعر باألمننان 
ويثننننم دنننن  الواليننننات المتحنننندة، خافننننة وأن التوديننننم بننننين األمننننن اإلسننننرائيل  واحتياجننننات السننننيادة الطلسننننطينية 

لدول العربية د  تنطين المسنؤوليات األمنينة الطلسنطينية، ومعنايير سيتطلا د  النخاية نخجًا جديدًا يرمل دورًا ل
وتنندابير تعننزز التعننايش السننلم  بننين الطلسننطينيين واإلسننرائيليين وتقننود دنن  نخايننة المطننار لنندولتين إسننرائيلية 

 ودلسطينية نات سيادة، دون الوقو  د  رر  جداول زمنية مفطنعة .
اه السنننالم، هننن  إخنننرا  العالقنننات الدادئنننة والقوينننة القائمنننة ورا  وبحسنننا المفننندر دنننزن  الخطنننوة األولنننى باتجننن

سرائيل( وجعلخا أكثر علنينة، وكننل  و نع مجموعنة مرنتركة منن المبنادع  الكواليو )بين دول عربية مخمة واة
 يريد الجميع االلتزام بخا  وهو ما قام به كورنر ويرينبالت د  زيارتخما األخيرة للمنطقة بحسا المفدر.
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 ريطاني: ولي العهد السعودي "يأمر" عباس بقبول خطة كوشنر للسالمتقرير ب

 2017\11\14  لندن ـ خدمة قدس برس
قننال تقريننر بريطننان "  إن ولنن  العخنند السننعودي، األميننر القننوي، دننت  جبخننة جدينندة دنن  محاولتننه لت ييننر الرننرم 

ة النرئيو األمريكن ، دونالنند األوسنط، عنندما تندخل دنن  السياسنة الطلسنطينية وطلننا منن الطلسنطينيين دعنم ن ننر 
 تراما، إلقامة السالم مع إسرائيل .

جننا  نلنن  دنن  تقريننر نرننرته فننحيطة  التننايمز  لمراسننليخا دنن  الرننرم األوسننط ريترننارد سبانسننر، وأنرننيل ديطننر، 
 من القدو، عن تدخل السعودية د  األزمة الطلسيطينية ن اإلسرائيلية.

 هيئنننة اإلناعنننة البريطانينننة ، أن رئنننيو السنننلطة الطلسنننطينية، محمنننود ونكنننر التقرينننر، النننني نقلتنننه إلنننى العربية
عباو، استدع  األسبو  الما   إلى الرياض، الجتما  مع ول  العخد، محمد بنن سنلمان، وأن  االسنتدعا  
يطت عليه االعتقاالت  الت  رملت أمنرا  ورجنال أعمنال بنتخم الطسناد، واسنتقالة رئنيو النوزرا  اللبننان  سنعد 

 ، الت   يعتقد أنخا مدبرة د  السعودية أي ا ، ودقا للفحيطة.الحريري
وي ير التقرير"  إن االجتما  تزامن مع التح يرات الت  يقوم بخا جاريد كورنر، فخر تراما، ومسترناره 

 د  الررم األوسط، لبحا اتطام سالم بين الطلسطينيين واإلسرائيليين .
 ود عباو بقبول أي عرض يطرحه تراما أو يستقيل .وأداد التقرير ب ن ول  العخد  طالا محم

ويعتقد أي ا، حسا الفحيطة، أن كورنر زار الرياض دون موعد مسبم وتحندا منع ولن  العخند حتنى وقنت 
 مت خر من الليل عن ق ايا سعودية وأخرى متعلقة بالمنطقة.

طلنننع العنننام المقبنننل، حسنننا ويتوقنننع أن يعلنننن عنننن خطنننة برننن ن السنننالم بنننين الطلسنننطينيين واإلسنننرائيليين دننن  م
 مسؤولين إسرائيليين.

وودقننا للتننايمز، دننزن ولنن  العخنند السننعودي، محمنند بننن سننلمان، وولنن  عخنند أبننو  بنن ، محمنند بننن زاينند، الحنناكم 
الطعل  لإلمنارات، يريندان لخننه الخطنة أن تننج   حتنى تسنم  لخمنا بتنسنيم أكبنر منع إسنرائيل  ند إينران دون 

 سطينية .أن يتخما بخيانة الق ية الطل
ويعتقد أن الطلسطينيين، ودم نات المفدر، يريدون است الل عالقتخم مع محمد بن سنلمان، باعتبناره محناورا 

 موثوقا لدى وارنطن لعرض ق يتخم.
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 تحليل: تصريحات مالدينوف تكشف ازدواجية معايير املؤسسات الدولية تجاه الفلسطينيين

 2017\11\41فلسطين أون الين     أحمد المصري -غزة 
رنندد محلننالن سياسننيان علننى اتبننا  المؤسسننات الدوليننة، ومننن يمثننل مواقعخننا يالًبننا مننن مسننؤولين، ازدواجيننة 
معنننايير وا نننحة تجننناه الطلسنننطينيين وأنر  مقننناومتخم، وأنخنننا تنننرى  بعنننين واحننندة  برنننكل معتننناد منننا يفنننا دننن  

 مفلحة دولة االحتالل وسياساته.
يننننة الرننننعا الطلسننننطين  دنننن  الننننددا  عننننن نطسننننه وأر ننننه، ومقاومننننة وأكنننند المحلننننالن لفننننحيطة  دلسننننطين  أحق

االحنننتالل، والتننن  يعننند رد نننخا تناق نننا لمبنننادع ودسننناتير المؤسسنننات الدولينننة ناتخنننا والتننن  كطلنننت هننننا الحنننم 
 األفيل دون أي مواربة على مدار األزمنة الما ية.

يكنوالي مالديننور  حننر أول منن وكان المنسم الخاص للمنم المتحندة لعملينة التسنوية دن  الرنرم األوسنط  ن
أمننو مننن أن البيانننات التنن  وفننطخا بننن المتخورة  للطفننائل الطلسننطينية دنن  قطننا  يننزة قنند تتسننبا دنن  تفننعيد 

 خطير.
وقنننال مالديننننور دننن  ت ريننندة نرنننرها علنننى  تنننويتر  إن  التفنننردات والبياننننات المتخنننورة للمسنننلحين دننن  ينننزة قننند 

الطلسنننطينيون دننن  مسنننار لحنننل األزمنننة اإلنسنننانية دننن  القطنننا   تتسنننبا دننن  تفنننعيد خطينننر ، م نننيطا  لقننند رنننر 
 وإلعادة السلطات الررعية وعليخم أاّل يلتطتوا للمتطردين ، ودم تعبيره.

ونبننه المحلننل السياسنن  أسننعد أبننو رننرر، إلننى أن تفننريحات  مالدينننور  ليسننت يريبننة أو جدينندة علننى سننل  
بمننن يمثننل مواقعخننا الرسننمية مننن رخفننيات، إلننى جانننا المؤسسننات الدوليننة، إن إن األخيننرة يالبننا مننا وقطننت، 

 االحتالل، وي ت الطرر عما يقترر من جرائم بحم الطلسطينيين.
وأكنننند أن األمننننم المتحنننندة كمؤسسننننة دوليننننة، تسننننيطر عليخننننا وارنننننطن، والنننندول ال ربيننننة، وهننننم معنيننننون بتعيننننين 

والسير باتجاه دعم )إسنرائيل( أرخاص  من المراكز الكبرى، ال يخرجون عن نسم مفالحخم، وسياساتخم، 
دانة وتجريم مقاومة الطلسطينيين.  واة

ولطت أبو ررر، إلى أن ممثل  مؤسسات األمم المتحدة ال يتحدثون مطلقا عن جرائم االحنتالل، وت ولنه علنى 
األرض واإلنسننان الطلسننطين  ومقدسنناته، وال يطرقننون بابننا للت كينند علننى حننم العننودة، و ننرورة وقننر االحننتالل 

ال سيتم تطبيم الطفل السابع من ن ام المؤسسة بحقخا.االس  تيطان واة
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ورأى أن األمنننم المتحننندة بمسنننؤوليخا تفنننم آنانخنننا عنننن أحقينننة مقاومنننة االحنننتالل المقنننرة منننن دسنننتورها وميثاقخنننا 
 وقراراتخا مع المؤسسات الدولية األخرى، ديما تتعامل بازدواجية معايير وا حة تجاه الطلسطينيين وق يتخم.

ج  أبو ررر أن يكون ورا  تفريحات  مالدينور  محاولنة ابتنزاز للمقاومنة، داعينا ل نرورة خنرو  من منة ور 
جحاده للرعا الطلسطين  ومقاومته وحقوقه الررعية.  التحرير عن فمتخا تجاه ما فرح به، واة

اطع وعلننى واتطننم المحلننل السياسنن  د.محمننود العجرمنن  مننع سننابقه أبننو رننرر، حيننا رأى أنننه ثبننت بالنندليل القنن
أكثر من مسؤول د  المؤسسات الدولية، انحينازه الكامنل لالحنتالل، والعمنل  نمن سياسنة ازدواجينة المعنايير 

 مع الطلسطينيين ومقاومتخم.
وقنننال العجرمننن ، إن المؤسسنننات الدولينننة تكمنننل دورهنننا بمنننن يقنننوم عليخنننا منننن أرنننخاص أو مسنننؤولين دننن  دعنننم 

ن، مريرا إلى أن تفريحات مالدينور األخينرة محاولنة لنن تجريم  االحتالل، واستمرار بقائه على أرض دلسطي
المقاومة وو نعخا  نمن سنياقات  التطنرر والتخنور، دن  مقابنل رسنم فنورة لدولنة االحنتالل ب نخنا تندادع عنن 

 نطسخا .
وتسا ل"  هل تحر  مالدينور ومن سبقه د  المؤسسة األممينة منع ثنالا حنروا طاحننة رننت علنى قطنا  

 ر  إلنطان القرارات الت  اتخنت د  مؤسسته سابقا بر ن حم العودة وتقرير المفير وييرها .يزة، وهل تح
وتنننابع العجرمننن "  مالديننننور ينننرى بعنننين واحننندة، ويتجننناوز القنننوانين الدولينننة التننن  يمثلخنننا، وي نننض طردنننه عنننن 

ن ينندين جريمننة جريمننة الحفننار اإلسننرائيل  الخننانم علننى القطننا  ، الدتننا إلننى أن الواجننا كننان يملنن  عليننه أ
استخدار النطم وهو يستعمل منن أجنل النددا  عنن الننطو ال أن يديننه أو يجنرم منن يحناول أن ينرد علنى هننه 

 الجريمة.
ونبننه إلننى أن مالدينننور يحنناول أن يسننوم نطسننه لالحننتالل مننن جخننة، وأن يمننارو بتفننريحاته  نن وطا علننى 

اإلرهناا والمقاومنة، واإلرنارة لعندم عقالنيننة المقاومنة منن جخنة أخنرى، ديمنا يحناول بو نوح أي ننا الخلنط بنين 
 المقاومة وتطردخا.
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 روسياأمامخياراتصعبةبشأنسورية

 2017\11\14  العربي الجديد  برهان غليون
لننم تقبننل روسننيا بالطرننل دنن  سننورية، وال يبنندو أنخننا مسننتعّدة للننتعلم منننه. وهننا هنن  تسننعى مننن جدينند إلننى إحيننا  

ا تسننميه مننؤتمر سننالم سننوري موسننع دنن  مدينننة سوترنن  الروسننية، لتحقيننم مننا عجننزت عننن مقترحخننا لعقنند منن
تحقيقه من قبل د  مؤتمر أستانة الني كانت قد اختلقتنه منن العندم، لاللتطنار علنى منؤتمر جنينر، ومرجعينة 
 القننرارات الدوليننة التنن  تقننر ورا ه. وكانننت أطننرار عدينندة دنن  المعار ننة قنند أعلنننت رد ننخا المرنناركة ديننه،
والسير ورا  موسكو، د  محاوالتخا تقزيم مطالا الرعا، وتحويلخنا إلنى طلبنات مرناركة منفنات المعار نة 

 الخزيلة د  الحكم، إلى جانا ما تسميخا روسيا الحكومة الررعية، أي برار األسد. 
ل منن إنا كان هدر موسكو تحقيم السالم بالطعل، كما تسم  المؤتمر، دليو هننا  وسنيلة لننل  أسنر  وأسنخ

تطبيننم قننرارات األمننم المتحنندة التنن  تنننص علننى االنتقننال السياسنن ، وترننكيل حكننم تمثيلنن  ال طننائط . وهنننا مننا 
يجعل األسد بال رورة خارجه، دخو حكم استبدادي ال تمثيلن ، ونمنون  للخمجينة وممارسنة الطائطينة الب ي نة 

بندأ بنانقالٍا عسنكريت وتمديند ناتن  خنالل والمدمرة. أما ررعية الحكنم النني مثنل انقالبنا دائمنا علنى الدسنتور، 
نفر قرن، عن طريم األبنا  واألحطاد، وتسنلط األجخنزة األمنينة والمجنازر المتكنّررة، وت بيند األحكنام العردينة 
وقانون الطوارع، دال يمكن أن تستقيم إال إنا كانت جنرائم الحنرا والجنرائم  ند اإلنسنانية التن  وثقتخنا تقنارير 

 ان  د ن ام األسد ورئيسه، يمكن أن تركل مفدرا لررعية بديلة.من مات حقوم اإلنس
يستطيع الروو أن يطر نوا منؤتمر سنالم، يختنارون أع نا ه علنى منزاجخم، بالتنسنيم منع الندول الحليطنة لخنم 
ويير الحليطة. ود  إمكانخم أي ا أن يعثروا على  المعار ين  القابلين إعنادة رنرعنة ن نام األسند وحكومتنه، 

يستطيعوا أن يعيدوا الررعية إلى حكم القتل على الخوية. ولديخم بالت كيند جمينع الوسنائل العسنكرية،  لكنخم لن
الروسننية واإليرانيننة والعراقيننة، وربمننا ييرهننا، لحمايننة حكننم األسنند ورجاالتننه، كمننا دعلننوا حتننى الن، لكنننخم لننن 

نخم، وراهنننوا علننى قننوى االحننتالل يسننتطيعوا إقتننا  أحنند، بمننا دنن  نلنن  رجننال الحكننم أنطسننخم، النننين دمننروا وطنن
األجنبننن ، للحطنننا  علنننى سنننلطتخم، وتحولنننوا إلنننى دمنننى يسنننتخدمخا االحنننتالل، وارتكبنننوا منننن الجنننرائم منننا يخنننر  
أفحابه من اإلنسانية، بن ن ن نام األسند يح نى بقبنول السنوريين واحتنرامخم وت ييندهم، وبالتنال  بالرنرعية، وال 

رعا، وزّجه د  الحرا األهلية، هو الن ام الوحيند القنادر علنى إعنادة أن يقنعوا أحدا ب ن الحكم الني قسم ال
توحيننده وقيادتننه دنن  معركننة المفننالحة والسننالم واإلعمننار الننوطن . يمكننن لروسننيا أن تنننج  دنن  إعننادة إدخننال 
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األسد د  قلنوا السنوريين، بمنن دنيخم قلنوا منن خندعوا بنه، دن  البداينة، منن أنفناره وحا ننته الرنعبية دقنط 
 تمّكن الجمل من الدخول د  خرم إبرة. عندما ي

منننا تقنننوم بنننه روسنننيا، دننن  محاوالتخنننا لاللتطنننار علنننى الحنننل الوحيننند الممكنننن، النننني نّفنننت علينننه قنننرارات األمنننم 
المتحدة، ود  مقدمخا بيان جنير الني ليو له سوى م مون واحند، وهندر وحيند هنو تلبينة مطالنا الرنعا 

وي، أّدى إلنى االنطجنار والثنورة والحنرا األهلينة، إلنى ن ناٍم يمثنل السوري د  االنتقنال منن ن نام اسنتبدادي دمن
الرعا، ويخ ع إلرادته، ويعيد السيادة إلينه دن  بلند حولتنه عائلنة األسند وأتباعخنا إلنى مزرعنٍة عبودينة، أقنول 
 إن ما تقوم به روسيا هو عملية دارلة وسياسة وخيمة العواقا. دخ  بمقدار ما تعطنل التسنوية، وتؤجلخنا إلنى
زمٍن يير مسمى، تساهم دن  تطناقم حالنة النتعّطن دن  الو نع التراجيندي أفنال، ودن  تعمينم مرناعر اإلحبناط 
وال ننن ينة والحقننند وتكنننريو انقسنننام النننبالد والنننرأي العنننام وتكريسنننه، وقتنننل أي أمنننٍل دننن  المفنننالحة الوطنينننة، 

السننوري الننني ثننار علننى  وبالتننال  دنن  سننالم أهلنن  قريننا. ولننن تسننتطيع، مخمننا دعلننت، أن تلننوي إرادة الرننعا
الحكم االستبدادي، والتمييز الطائط  معا، وتل   تطلعاتنه المرنروعة، وتحنول م نمون العملينة السياسنية منن 
قامة ن ام بنديل إلنى إعنادة الرنرعية لن نام األسند المتخالن  والمختنرع، أخالقينا وسياسنيا  عملية ت يير الن ام واة

اللتحننام بننه، أو التطنناهم معننه حننول بعننض المنافننا السياسننية وعسننكريا معننا، عننن طريننم إقنننا  المعار ننة با
نسننانية وتبرعننا بتمكننين األسنند مننن  التنن  يعننادل القبننول بخننا مننن المعار ننين، دنن  ن ننر الرننعا خيانننة وطنيننة واة

 خلط األورام والتخّرا من المسؤولية والطرار من العدالة، د  ما ارتكبه من الجرائم  د اإلنسانية.
وا علنى مفنالحخم دن  سنورية، وربمنا مفنال  حلطنائخم. وهننا ممكنٌن ومرنرو . لكننخم يمكن للنروو أن يطاو ن

ال يمكنننن أن يطر نننوا علنننى السنننوريين، ل نننمان هننننه المفنننال ، ن امنننا همجينننا واحنننتالال أجنبينننا إيرانينننا رسنننميا 
تسننبا، حتننى الن، بمننوت مننا ال يقننل عننن مليننون إنسننان، مننن دون الحننديا عننن ماليننين المعنناقين والميتمننين 

لمرردين والالجئين. بمعنى آخر، ال يمكن أن تكون ال مانة المطلوبنة لخننه المفنال  والتحالطنات الروسنية وا
إعندام أمننل السننوريين ومسننتقبلخم، ودنرض األمننر الواقننع علننيخم، والق ننا  علنى سننورية، دولننة ووطنننا، واسننتعباد 

 رعبخا إلى األبد.
عمليننة السياسننية التنن  ال تننزال مسننتمرة، منننن سننت ال يمكننن للسننالم أن يتحقننم دنن  سننورية عننن طريننم تحويننل ال

سننوات، وفنندرت ديخننا عرننرات التقننارير األمميننة إلننى عمليننة إعننادة إعتبننار للسنند وحكومتننه ون امننه النندموي. 
نمنا تريند إننزال  التمّس  بخنا الخدر يعن  ببساطة أن موسكو ال تسعى إلى حل، حتى على قاعدة التسنوية، واة
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جباره على الخ و  واالستسالم، وتقبيل أحنينة قتلتنه، وال نرا  الخزيمة السياسية الكاملة بالرعا السوري، واة
ل ائخنننا دنننن  المجتمننننع،  عنننرض الحننننائط بننن ي مبننننادع أخالقيننننة أو قانونينننة، واالسننننتمرار دننن  إنكننننار السياسننننة، واة

كبينر وتنفيا الحنا  العسكري رمنزا للسنيادة  الوطنينة ، كمنا دعنل أنفنار األسند الننين خلندوا ناكرتنه بنفنٍا 
د  مدينة الالنقية. والنتيجة الحتمية لنل  الق ا  على أي أمنل بعنودة الحيناة االجتماعينة الطبيعينة واسنتعادة 

 العالقة الوطنية.
الننننروو دنننن  طريننننم خنننناط ، وعلننننيخم أن ي يننننروا مننننن توجخنننناتخم وخططخننننم. واسننننتمرارهم علننننى هنننننا المنحننننى، 

تمّسنننن  بزر ننننا  ن ننننام األسنننند وبعننننض مسننننتوزري وتجنننناهلخم تطلعننننات الرننننعا السننننوري، واسننننتختارهم بخننننا، وال
المعار ننة، سنننور يجخنننض جمينننع جخنننودهم، ويحنننرمخم منننن إمكانينننة رينننادة الحنننل والتوفنننل إلنننى تسنننوية قابلنننة 
للحيناة ونات فندقية، ممنا هنم دن  أمنو الحاجننة إلينه، لفنيانة منواقعخم وتثبينت مكاسنبخم السياسنية، و ننمان 

الرننعا السننوري لخننم دنن  المسننتقبل بعنند الخننرو  مننن المحنننة. اإلبقننا  علننى نطننونهم دنن  سننورية، وربمننا فننداقة 
ودنن  المقابننل، سي نناعر درننلخم نقمننة السننوريين النننين سننور يحّملننونخم النفننيا األكبننر مننن المسننؤولية دنن  
نقنانهم المرنرو  اإليرانن   استمرار المحننة التن  يعيرنونخا مننن سنت سننوات، بسنبا تعطلنيخم مجلنو األمنن، واة

ن ام اإلبادة الجماعية. ألن الكارثة الت  سيقود إليخا هنا التعطيل سنتكون أكبنر أثنرا، االستعماري، وتمسكخم ب
وأبعد مدى منن كارثنة الحنرا الداخلينة نطسنخا، بالنسنبة للعنالم أجمنع، عنندما سنيدر  مالينين األططنال والرنبان 

مسنتقبل، واختبنروا حيناة النين دمرت حياتخم، وهجروا من بيوتخم وبلندهم، وحرمنوا للبند منن التعلنيم والعمنل وال
المخيمنات والترننرد والبننؤو وال نيا ، سنننوات طويلننة، أن المنوت أرحننم مننن الحيناة، وأن االنتقننام أسننر ، تحققننا 

 من وعود السالم، وأن االقتفاص للدم المستباح أسخل مناال من العدالة ال ائبة.
لرامن  إلنى تمديند أجنل الحنرا إلنى روسيا أمام خيارات حاسمة وفعبة. إمنا أن تقطنع منع المرنرو  االيرانن  ا

ما ال نخاية، حتى يتمّكن من تكريو مكاسا اسنتراتيجية، اسنتثنائية، ال يوجند أي أسناو ممكنن ال قنانون  وال 
أخالق  وال سياس  لبقائخا بالسالم. وت  ط بجدية من أجل و ع حد للحنرا وددنع األمنور دن  اتجناه الحنل 

يع طخننران اإلمبراطوريننة، التنن  ال يمكننن الحطننا  عليخننا مننن دون السياسنن ، أو تتننر  نطسننخا تنجننر ورا  مرننار 
االستمرار د  الحرا، والم   أكثر د  تمزيم النسي  الوطن  السوري، ودرض وقائع جديدة علنى األرض، 
وتحويل ال رجعة عننه دن  البنينة الديم رادينة والجيوسياسنية. ودن  النخاينة احتنوا  الدولنة السنورية أو ابتالعخنا، 

مع العرام ولبنان. ال يعن  هنا بال رورة إل ا  التحالر مع طخران بال نرورة، وال يحتاجنه. إنمنا  كما حفل
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يعننن  االختيننار بننين أن تكننون روسننيا الكلننا، أو ننننا الكلننا بحسننا التعبيننر الننني اسننتخدمه مسننؤول روسنن  
، دن  النخاينة، دن  كبينر، لإلرنارة إلنى عالقنة روسنيا باألسند ون امنه. منع اعتقنادي أن إينران هن  التن  نجحنت

نفا د  لروسيا، أو أن روسيا وقعت دن  الطن  النني نفنبته لنطسنخا، عنندما اعتقندت أنخنا تسنتخدم التحنالر 
مع طخران، لتعزز مواقعخا د  سورية، وأنخا تستطيع، دن  اللح نة المناسنبة، المسناومة علنى النطنون االيرانن ، 

ة الت  سنتجنيخا دن  المرنرم كلنه. والينوم جنا ت، كمنا د  مقابل المكاسا الجيوسياسية واالقتفادية والسياسي
يبننندو، سننناعة الحقيقنننة لحسنننم مسننن لة لمنننن الخيمننننة، أو الكلمنننة األخينننرة، دننن  تقرينننر مفنننير الحنننل السياسننن  أو 

 العسكري د  سورية.
 

 تم بحمد هللا


