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 ثيلرسىن من الكىيت: استعادة الىحدة الخليجية من مصلحة جميع ألاطراف

 على ىامش االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اإلرىابي
 2132\2\31  رشا خلف/ األناضول

زياار الرارجياام اكمريرااي  ريرااس تيلروااون  اليااوم الستسااا   إن "اوااتيادة الوحاادة الرليجياام ماان م االحم قااال و 
 جميع اكطراف في المنطقم".

جا  ذلك في مؤتمر  حفي عقده تيلروون من الرويت  على ىامش االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضاد 
 .2017ول الرليج منذ يونيو/حزيران "داعش" اإلرىابي  تيليقًا على اكزمم القائمم بين د

وأشاار الااوزير اكمريرااي أنااو واايتوجو إلااى اليا اامم التررياام أنقاارة لمناقشاام واابل الترريااز علااى محارباام التنظاايم 
 اإلرىابي.

وي اااال تيلروااااون إلااااى أنقاااارة رااااتل اكواااابوع الجاااااري  حيااااث يوااااتقبلو الاااارئيس رجااااب طيااااب أردو ااااان موااااا  
 و لو يوم الجميم.الرميس  بينما يوتقبلو جاويش أ

ويتضّمن االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"  جلوتي عمل  تيقد اكولاى لمناقشام ررار تطاورات 
 تنظيم "داعش" فى ووريا واليراق.

فيمااا تبحااث الجلواام السانياام أطاار مرافحاام اإلرىاااب علااى موااتوو اليااالم  ورا اام جيااود التحااالف فااى محارباام 
 "داعش".

  لااادحر التنظااايم 2014وااابتمبر/أيلول  11دولااام  فاااي  74حاااالف الااادولي ضاااد "داعاااش" مااان وتااام تشاااريل الت
لحاق اليزيمم بو.  اإلرىابي وا 

وتي اااف باااالرليج مناااذ يونياااو/ حزياااران الماضاااي أزمااام ربيااارة  بياااد ماااا قطيااات رااال مااان الوااايوديم واإلماااارات 
دعميااا لهرىاااب"  وىااو مااا والبحاارين وم اار  عتقاتيااا مااع قطاار  وفرضاات علييااا إجاارا ات عقابياام  باادعوو "

 نفتو الدوحم.
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 "كضايا الحل النهائي" بسىريا.. خالفات الدستىر والاهتخابات   

 2132\2\31  الجزيرة نت  حسين عبد العزيز
تبلااور شاايدت اكشااير الستساام الماضاايم تمف ااتت ميماام علااى  ااييد موااار التوااويم الوااوريم  بحيااث باادأت ت

 المواقف الوياويم لألطراف المحليم والدوليم.
ورتل ىذه الفتارة ُطرحات أرباع أوراق بشالن التواويم: ورقام المبياوث اكمماي إلاى واوريا واتيفان دي ميواتورا 

  وورقم رد الميارضم على الوسيقام  والورقام الرماوايم التاي قادميا وزيار الرارجيام اكميرراي 12ذات البنود الا
تورا عشااايم مفاوضاااات فييناااا اكريااارة  والبياااان الرتاااامي لاااا"مؤتمر الحاااوار الاااوطني" الواااوري فاااي إلاااى دي ميوااا

 ووتشي.
ومااع أن جميااع ىااذه اكوراق لاام تاادرل فااي تفا اايل الموااائل المطروحاام  إال أنيااا حااددت إلااى حااد ربياار ميااالم 

 االنترابات.مواقف اكطراف من قضايا الحل النيائي  إن  ح التيبير  وفي مقدمتيا الدوتور و 
 لماذا البد  بالدوتور؟

تو ااال المجتماااع الااادولي إلاااى قناعااام بااالن إنجااااز تواااويم وياوااايم شااااملم وذات قياااادة واضاااحم المياااالم أماااٌر 
أن الباد  بالتراتاب الاذي حادده القارار الادولي  -ومياو الوالياات المتحادة-مواتحيل. وارتشاف المبياوث اكمماي 

ابااااتن لااان يفضاااي إلاااى أيااام نتاااائج  ذلاااك أن البناااد اكول )الحرااامن )الحرااام سااام الدواااتور سااام االنتر 2254رقااام 
 يتضمن تقاوما للولطم.

وىاااي أواًل  مواااللم فاااي  ايااام التيقياااد بوااابب تشاااابك النظاااام ماااع الدولااام  وسانياااا  بوااابب تيقاااد بنيااام المؤوواااتين 
و دون ميرفم إلاى اكمنيم واليورريم  وسالسا  بوبب أن النظام ليس في وارد التنازل بدايم عن جز  من ولطات

 أين وينتيي الموار الوياوي.
لذلك لجلت اكمام المتحادة إلاى والتْي الدواتور واالنتراباات  فمان شالن التو ال إلاى دواتور جدياد أو إعاتن 

 دوتوري  و يغم متفق علييا لتنترابات  أن تبلور ت ورا واضحا لشرل الحرم المقبل.
تور واالنتراباات تيناي بالضارورة االتفااق علاى جاز  مان المباادئ وبيبارة أررو  فإن االتفاق على ولتْي الدوا

إعاااادة  ااايا م الدواااتور واالنتراباااات بميااازل عااان  -بااالي شااارل مااان اكشااارال-الوياوااايم اليامااام  فااات يمرااان 
 المبادئ اليليا لتنتقال الوياوي.
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يتضامن الدواتور وىذه رطوة ترتيريم ميمم تواعد وتورع في الو اول إلاى تفاىماات. فيلاى وابيل المساال  و
المبادَئ اليامم لشرل نظام الحرم ورليم اإل تح الوياوي واإلداري  شرط أن تنشال  -بطبييم الحال-الجديد 

 بيد مرحلم رتابم الدوتور الجديد بيئم محايدة تقود إلى انترابات حرة ونزييم.
لواقااع  فالبااد  بمناقشاام ىنااا ميااز دي ميوااتورا بوضااوح بااين التفاااوض الوياوااي والترتيااب الزمنااي علااى أرض ا

  فيلااى أرض الواقااع 2254واالتْي الدوااتور واالنترابااات ال يينااي تجاااوز الترتيااب الزمنااي الااذي حاادده القاارار 
 يجب أن توتيدف عمليم التغيير شرل الحرم  ولرن انطتقا من الدوتور واالنترابات.

 أىم نقاط الرتف
ن ارتفاااى باااالقول إن تغييااار النظاااام الواااوري لااام يضاااع دي ميواااتورا مياااالم محاااددة لتغيير/تياااديل الدوااات ور  وا 

أن اكماام المتحاادة  -بنااداً  12ماان وسيقتااو الميدلاام ذات الااا-واايرون ماان بواباام الدوااتور واالنترابااات. لراان يباادو 
  بحياااث ترقاااى التياااديتت إلاااى تغييااار جاااوىري فاااي 2012تميااال إلاااى تياااديل الدواااتور الحاااالي المرتاااوب عاااام 

 منطوقو.
فإن تيديل الدوتور الحالي ال يلبي مطالبيا  ولذلك رفض رئيس ىيئم المفاوضاات ن ار بالنوبم للميارضم  

 الحريري مررجات مؤتمر ووتشي المتيلقم بتشريل لجنم دوتوريم  كن ووريا تحتاج إلى دوتور جديد.
جااااوىر موقااااف الميارضاااام يتررااااز علااااى مباااادأ المرحلاااام االنتقالياااام الااااذي يتضاااامن تشااااريل ىيئاااام حراااام مطلقاااام 

" 1حيات  اكمااار الاااذي دفيياااا إلااى االعتاااراض علاااى وسيقااام دي ميواااتورا كنيااا لااام تلحاااظ بياااان "جنياااف ال اات
 وبنوده الرئيويم المتيلقم باالنتقال الوياوي.

وتيتقد الميارضم أن تيديل الدوتور القديم ييني شرعنم النظام الحالي  وال قيمم للتفاوض بشالن الدواتور ماا 
لوياويم الربرو  فت إمرانيم الرتزال االنتقال الوياوي بمجارد تياديتت بوايطم لم يرن اليدف تحقيق النقلم ا

 في الدوتور والقانون االنترابي.
الحاديَث عان دواتور جدياد  بال يارفض أي إعاتن دواتوري أو لجنام  -مان حياث المبادأ-أما النظام  فيرفض 

ت بوايطم فاي الدواتور الحاالي ال دوتوريم تتشارل منا افم بيناو وباين الميارضام  وي ار علاى إجارا  تياديت
 ترقى إلى تغيير جوىري في بنيتو.

رماااا يؤراااد النظاااام أن إ اااتح الدواااتور ياااتم وفاااق ارلياااات المتاااوفرة  أي عبااار لجنااام التشااارييات فاااي البرلماااان 
 الووري التي ليا أن تقترح تيديتت على الدوتور. ومن أىم النقاط المرتلف علييا:
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الفقااارة الوادوااام مااان وسيقااام دي ميواااتورا الميتمااادة فاااي ماااؤتمر ووتشاااي عااان  اااا المؤوواااات اليامااام: تتحااادث1
اوتمراريم الدولم والمرافق اليموميم  وتحوين أدائياا ماع إ اتحيا عناد االقتضاا   فاي حاين تؤراد الميارضام 

 اوتمراريم الدولم والمرافق اليموميم.
د بضاارورة إقاماام رليااات فيالاام ل ااالح ن  وتزياا2118/2254إال أن الميارضاام تااربط ذلااك بااالقرارات الدولياام )

المااواطنين فااي مجااال عتقااتيم مااع جميااع الواالطات الياماام  علااى نحااو يرفاال االمتسااال لواايادة القااانون وحقااوق 
 اإلنوان.

ا الجيش: تتحدث وسيقم دي ميواتورا عان بناا  جايش قاوي ومويحاد  يقاوم علاى الرفاا ة ويماارس واجباتاو وفقاا 2
فااي حااين تؤرااد الميارضاام أن إ ااتح الجاايش يجااب أن يرااون وفقااا للدوااتور  وأن للدوااتور وكعلااى الميااايير  

 يرون الجيش ملزما بالحياد الوياوي وحفظ الشيب الووري من اإلرىاب  دون توضيح لمفيوم اإلرىاب.
أما النظام فقد رفض الروض في تفا ايل الجايش  وارتفاى بالتلرياد علاى دعام الجايش فاي محاربام اإلرىااب  

ُيظياار  -بيااد تغيياار فااي مضاامونو-رالاام أنبااا  "وااانا" الروااميم البيااان الرتااامي لمااؤتمر ووتشااي لراان عاارض و 
 الموقف الحقيقي للنظام من ىذه الموللم.

فقد رفضت الورالم اعتماد عبارة "بنا  جيش قاوي ومويحاد..." الاواردة أيضاا فاي وسيقام دي ميواتورا  ووضايت 
جيش والقوات المولحم  وأن يقوم بواجبو وفقاًا للدواتور  بماا فاي محليا ".. شدد على أىميم المحافظم على ال

حيسماا  -حمايام للماواطنين-ذلك حمايم الحدود الوطنيم والشيب مان التيديادات الرارجيام  ومرافحام اإلرىااب 
 يتطلب ذلك".

 ومااع أن النظااام والميارضاام يؤراادان رضااوع الجاايش للدوااتور  إال أن راات منيمااا لديااو موقااف مباااين لموقااف
: "رئاايس الجميورياام 2012ماان دوااتور  103ارراار  فالنظااام ييتباار الجاايش راضاايا للرئاواام بموجااب المااادة 

ىو القائد اكعلى للجيش والقوات الموالحم  وي ادر جمياع القارارات واكوامار التزمام لمماروام ىاذه الوالطم  
يرضاع لوالطات الحرام  ولو حق التفويض ببيض ىذه الولطات". أما الميارضم فتيتبر أن الجيش يجاب أن

 االنتقالي  أو للحرومم بيد اتمام التوويم.
ا المؤووات اكمنيم: تحدست وسيقم دي ميوتورا/ووتشي عن بناا  مؤوواات أمنيام ومراابرات تحفاظ اكمان  3

وترضع لويادة القانون وتيمل وفقا للدوتور والقانون وتحترم حقاوق اإلنواان  فاي حاين تشادد الفقارة الراموام 
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الميارضااام علاااى وسيقااام دي ميواااتورا  علاااى إعاااادة ىيرلااام وتشاااريل المؤوواااات اكمنيااام  ورضاااوعيا مااان رد 
 للقانون وفق ميايير احترام الحريات اكواويم وحقوق اإلنوان.

ىااذه الرؤياام تقتاارب تمامااا ماان الرؤياام اكميررياام المطروحاام فااي الورقاام الرماواايم التااي قاادميا وزياار الرارجياام 
إلااى المبيااوث اكممااي  عناادما أراادت ضاارورة رضااوع الجاايش للواالطات المدنياام   اكميررااي ريرااس تيلروااون

واوااتردام رلماام "المدنياام" لااو داللتااو  حيااث ُيفتاارض أن يرااون من ااب الاارئيس ماادنيا أيضااا   ياار أن الورقاام 
 الرماويم تق د الحرومم وليس الرئيس.

رؤيتاو  -ياان الرتاامي لماؤتمر ووتشايفي ميرض تغييرىاا لمضامون الب-أما النظام  فقد أوردت ورالم "وانا" 
بقوليا: "... تررز المؤووات اكمنيام واالواترباراتيم علاى الحفااظ علاى اكمان الاوطني وتيمال وفقاًا للقاانون"  

 ولم تقل "الدوتور"  وىذا فرق ربير.
واتور ىاو الدوتور والقانون رتىما عبارة عن مجموعم مان القواعاد الملزمام التاي تانظم أماور الدولام  لران الد
 اك ل واكعلى رتبم وال يجوز ون قانون يرالفو  والقوانين قابلم للتغيير بشرل أويل من الدوتور.

وبيبارة أررو  ال يريد النظام إعادة ىيرلم المؤوواات اكمنيام  وال إرضااعيا للوالطات المدنيام وال للدواتور  
 كنو ويفقد بذلك أىم اكذرع التي تدعم بنيتو الحارمم.

االنتراباات: علاى  ارار مواللم الدواتور لام تتطارق وسيقام دي ميواتورا لمواللم االنتراباات  براتف وسيقتاو اا 4
  والتااي اوااتندت حرفيااا إلااى الفقاارة الرابياام ماان القاارار الاادولي رقاام 2016اكولااى التااي قاادميا فااي مااارس/رذار 

2254. 
ييااود إلااى عاادم الر باام اكممياام فااي وضااع وواابب عاادم اإلشااارة إلااى الدوااتور واالنترابااات فااي الوسيقاام اكرياارة 

 إطار زمني لتحققيما. رما لم تشر الوسيقم إلى طبييم االنترابات  وىل ىي برلمانيم أم رئاويم  أم ىما ميًا؟
  وتضااايف علياااو ضااارورة إجااارا  انتراباااات 2254بالنوااابم للميارضااام  فإنياااا تتمواااك بحرفيااام القااارار الااادولي 

متطلبااات الحورماام وأعلااى الميااايير الدولياام ماان حيااث الشاافافيم والموااا لم  برلمانياام ورئاواايم  بمااا يوااتجيب ل
 وتشمل جميع الووريين الذين تحق ليم المشاررم  بمن فييم أولئك الذين يييشون في الميجر.

أما النظام فما زال يتيرب من الحديث عن ىذه الموللم  وبيد ضغط رووي ررج الق ر الجميوري الواوري 
 يداد دمشق إلجرا  انترابات برلمانيم فقط دون ذرر لتنترابات الرئاويم.ببيان  يؤرد اوت



 

 8عربيـــةشــــؤون 

 

وفيمااا يتيلااق بيملياام اإلشااراف علااى االنترابااات  تطالااب الميارضاام باالن ترااون تحاات إشااراف راماال ماان اكماام 
المتحدة  في حين يارفض النظاام ذلاك بتاتاا  ماع قبولاو وجاود ماراقبين دولياين يرتاارىم ىاو  وىاذا ييناي رفاض 

 .2254نظام لجوىر الفقرة الرابيم من القرار الدولي ال
 بين روويا وأميررا

على مدار الونوات الوابقم لم تيلن واشنطن أي موقف تف يلي مما يمرن تواميتو قضاايا الحال النياائي فاي 
وااوريا  وراناات الورقاام الرماواايم التااي قاادميا تيلروااون إلااى دي ميوااتورا أول ورقاام تف اايليم توضااح الموقااف 

ن رانت ىذه الورقم  ير روميم.اكم  يرري  وا 
تطالااب الورقاام بتقلاايص  ااتحيات الااارئيس للو ااول إلااى موااتوو مااان التااوازن بااين  ااتحياتو و اااتحيات 
رئااايس الاااوزرا   ماااع ضااامانات الواااتقتل المؤوواااات المررزيااام اكرااارو واإلدارات اإلقليميااام  فاااي إشاااارة إلاااى 

 اإلدارات المحليم.
اكمااان بحيااث ترضاااع للواالطم المدنيااام وياااتم إنيااا  الح اااانم عنيااا  إضاااافم إلاااى وتاادعو إلاااى إ ااتح أجيااازة 

 عمليا بشرل حيادي مع رضوعيا للموا لم والمحاوبم.
رمااا تطالااب الورقاام بإشااراف اكماام المتحاادة علااى االنترابااات  وبمشاااررم النااازحين والتجئااين بموجااب القاارار 

ى االنتراباات  بماا فيياا ىيئام انترابيام مينيام   بحيث تؤواس مؤوواات وفاق مياايير دوليام تشارف علا2254
 وحياديم ومتوازنم  وتطبيق إجرا ات بنا  السقم وتوفير البيئم المحايدة إلجرا  االنترابات.

ربمااا ترااون ىااذه الورقاام ىااي الواابب الفيلااي ورا  قبااول الااروس بوسيقاام دي ميوااتورا رمااا ىااي  فالوسيقاام تيتباار 
ورقم الرماويم  فرل ىذه التفا يل لم تتطرق إلييا ورقم المبياوث اكمماي  ميقولم بالنوبم لموورو مقارنم بال

حيث ُتررت مفتوحم للتفاوض باين الاراعيْين الربيارين. أماا الاروس ال يروضاون فاي التفا ايل  يتحادسون فقاط 
 .2254عن دوتور ميدل وانترابات وفق القرار الدولي 

أياام  اايغم إ ااتحيم وااتنتيي بترفاايض  ااتحيات  ااحيح أن اليا اامتين )واشاانطن وموواارون تيتقاادان أن 
 مؤووم الرئاوم والمؤووم اكمنيم ل الح الميارضم  دون أن تح ل اكريرة على الغلبم الوياويم.

لراان بااين اليا اامتين رتفااات حااادة لاام تظياار طبييتيااا بوضااوح  منيااا مااست أنيمااا لاام تبّينااا: مااا ىااي حاادود 
 بشار اكود بيد إنجاز ىذا اإل تح؟ اإل تح الوياوي واإلداري؟ وما ىو م ير
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 ‘‘مشروع دولة غسة‘‘رفض أردوي وفلسطيني لـ

 مواع أميرريم إورائيليم لطرح المشروع ر يغم للتوويم بديًت عن "حل الدولتين"
 2132\2\31الغد االردنية   -عمان نادية سعد الدين

ورائيليم  حاليًا  لطرح  يغم للتوويم الو لميم  تقوم على إقامام الدولام الفلواطينيم فاي تنشط مواع أميرريم وا 
  عقاااب ضااام الضااافم الغربيااام لتحاااتتل اإلوااارائيلي  وىاااو اكمااار 1967قطااااع  ااازة  باااديًت عااان حااادود الياااام 

 المرفوض من الجانبين اكردني والفلوطيني.
تلام  علاى ويرترز "مشروع دولم  زة"  وفق القائمين عليو  وبحوب م ادر مطليام لاا"الغد" مان فلواطين المح

"إقاماام الدولاام فااي قطاااع  اازة مااع أجاازا  ماان وااينا   وتقااديم توااييتت اقت اااديم لتحوااين الظااروف المييشاايم 
للفلوطينيين  الويما في القطاع  واوترمال ضم موتوطنات الضفم الغربيام  التاي تحاوي زىاا  ن اف ملياون 

 موتوطن  للويادة اإلورائيليم".
قاوم علاى ضام والطات االحاتتل للمنطقام المواماة "ج"  وفاق ت انيف وقالت الم ادر نفوايا إن "المشاروع ي

% من  ور اكردن ضمنيا  وتياد 90% من مواحم الضفم الغربيم  ويقع أرسر من 62أوولو  والتي تشرل 
 310ألاف فلواطيني  مقابال زىاا   150اك نى بالموارد الطبيييم واالقت اديم واالوتسماريم  فيما تضم نحو 

 موقع اوتيطاني". 100موتوطنم و 124ن رالف موتوطن ضم
وواااايتم إدراج الفلوااااطينيين رااااارج مناااااطق الواااايادة اإلواااارائيليم  طبقااااًا لاااانفس الم ااااادر  "إمااااا مااااع اكردن أو 
تااوطينيم فااي أجاازا  اكراضااي المقتطياام ماان وااينا   باعتبااار أن "مشااروع دولاام  اازة" ييااد الطاارح اكمساال لحاال 

 ن عليو".القضيم الفلوطينيم  من وجيم القائمي
ويتاازامن "مشااروع دولاام  اازة" مااع قاارار الاارئيس اكميررااي  دونالااد ترامااب  "االعتااراف بالقاادس عا اامم للريااان 
بيادىااا عاان طاولاام المفاوضااات  ممااا يينااي  وفااق حااديث موااؤولين  اإلواارائيلي"  ونقاال واافارة بااتده إلييااا  وا 

ب  اكربااار  بياااد إواااقاط قضااايتي القااادس لاااا"الغد"  محاولااام "ت ااافيم القضااايم الفلواااطينيم  وتحميااال اكردن اليااا
 ارن  والتجئين الحقًا  من ملفات الوضع النيائي".

من جانبو  قال الوزير واليين الوابق  الدرتور نبيل الشريف  لا"الغد"  إن "طارح ىراذا مشااريع ييراس ق اورًا 
عااان اوتشااافاف  اإلوااارائيلي  وعجااازاً  -فجاااًا مااان جاناااب مااان يطرحونياااا وعااادم ميرفااام بطبييااام ال اااراع اليرباااي

 اكبياد المرتلفم لرل ما يتيلق بالقضيم الفلوطينيم".
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وأضااااف الشاااريف إن "الشااايب الفلواااطيني ناضااال وعاااانى طاااويًت وقااادم التضاااحيات الجواااام النتااازاع حقوقاااو 
الوطنياام المشااروعم  ولاايس ماان الااوارد القبااول باالي  اافقم تياارض عليااو  الواايما أنيااا تمساال اعتااداً  علااى حقااو 

 قامم دولتو الموتقلم وعا متيا القدس المحتلم".التاريري في إ
  الرااروج ماان 1948وأشااار إلااى أن الفلوااطينيين قااد جربااوا  مضااطرين قياارًا بفياال الياادوان اإلواارائيلي عااام 

اكراضااي المحتلاام  ااوب فضااا ات اللجااو  والشااتات  وليوااوا موااتيدين إلعااادة التجرباام  را اام ماان جانااب 
التضحيات عبار االنتفاضاات الفلواطينيم اكريارة وعارف ال امود والسباات جيل الفلوطينيين الجديد الذي قدم 

 والن ر.
وقال الشريف إن ذلك ال ييني أن ما يومى "المغامرين الجادد" مان أقطااب اإلدارة اكميرريام  ممسلام باالرئيس 

تن  ترامااب  والمحيطااين باااو ماان نائباااو )مايااك بيااانسن  ومبيوسيااو للمنطقااام )جاريااد روشااانير وجيوااون  ااارينبت
ووفير الواليات المتحدة لدو الريان اإلورائيلي )ديفيد فريدمانن  لن يحاولوا تمرير ىذه المشاريع  حياث إنيام 

 لن يتوانوا عن محاولم تطبيق ىذه اكفرار على اكرض  ولرن م يرىا ويرون الفشل.
ب الفلواااطيني والااادول وزاد قاااائًت "ولرااان إلاااى أن يااادرروا فشاااليم فوااايلحقون الرسيااار مااان اكذو والضااارر بالشاااي

المجاااااورة  فلااااو حاااادست ىااااذه المغااااامرات وتشاااارل ضااااغطا جدياااادًا علااااى اكردن  الواااايما فيمااااا يتيلااااق بالقاااادس 
 والتجئين والحدود".

اإلوااارائيلي   -وأرااد أن "مشااروع  اازة" لاان يماارر مسلمااا أنااو  ياار قاباال للتطبيااق  إزا  حقااائق ال ااراع اليربااي
 وطينيم في وجدان الشيب الفلوطيني وضمير اليالم الحر".وطبييم المتغيرات ومرانم القضيم الفل

ولفت إلى أىميم "التنويق الفلوطيني اكردني عاالي المواتوو و امود الشايبين الفلواطيني واكردناي باعتبااره 
رفاايًت بإحباااط تلاااك المرططااات أو إيقاااظ مااان يتوجيااون بيااا ويطرحونياااا بحقيقاام ال ااراع"  فضاااًت عاان دعااام 

واااااناده لل قضااااايم والشااااايب الفلواااااطيني والتاااااي وتشااااارل  ااااادا مانياااااًا أماااااام مشااااااريع ت ااااافيم القضااااايم اكردن وا 
 الفلوطينيم".

وران وزير الرارجيم الم ري  وامح شرري  أرد مؤررًا أنو "ال يمران التناازل عان أي ذرة مان تاراب واينا   
 التي رويت بدما  الم ريين".
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يووف  لا"الغد" مان فلواطين المحتلام  إن "مشاروع من جانبو  قال القيادي في حررم "حماس"  الدرتور أحمد 
دولااام  ااازة لااايس رياااار الشااايب الفلواااطيني  وال يمراااان القباااول باااو  ووااايتم رفضاااو وتحشااايد الجياااود الوطنياااام 

 المضادة إلحباطو".
وأضاف يووف إن الحاديث الادائر حاول المشاروع ياتم فاي إطاار ماا يوامى " افقم القارن"  وضامن واياق ماا 

إرااات  مناااطق مااان أراضااييا ل اااالح المشاااروع موااتقبًت  علاااى أن ترااون  ااازة نقطااام يجااري فاااي وااينا   عبااار 
 اكواس فيو".

وأوضااح باالن "ىااذا الحااديث  ومااا يااتم توااريبو ماان ميلومااات حولااو  يتاازامن مااع التضااييق علااى "حماااس" حتااى 
 تتجو نحو ريارات للرروج من النفق المظلم الذي تييشو  زة وتياني منو منذ زمن".

ات االحتتل تضاع فاي حوااباتيا أراٍض مان واينا  أو اكردن لمواتقبل أي تواويم وياوايم ياتم وقال إن "ولط
 التو ل إلييا لحل القضيم الفلوطينيم على حواب م ر واكردن". 

وقاااال يوواااف إن "سمااام مرااااوف قائمااام مااان تمريااار ىراااذا مرطاااط  وواااط الظاااروف الراىنااام بالمشااايد اإلقليماااي 
منطقاام بقضاااياىا الدارلياام بيياادًا عاان االىتمااام بالقضاايم الفلوااطينيم  فضااًت اليربااي والاادولي  وانشااغال دول ال

عن االنقوام الفلوطيني  ومحاولم االحتتل اإلورائيلي االوتفادة مان الي ار الاذىبي الاراىن فاي ظال اإلدارة 
 اكمريريم الحاليم".

  المشاااروع الاااوطني أو دفاااع واعتبااار أن "إنجااااز الوحااادة الفلواااطينيم رفيااال بقطاااع الطرياااق أماااام محااااوالت إنياااا
الفلوااااطينيين نحااااو مشاااااريع  اااازة ووااااينا   فااااي ظاااال مراااااوف أىاااال  اااازة وقلقياااام ماااان تجاىاااال حروماااام رام ا  
كوضااااعيم وعااادم أدا  ميامياااا وتحملياااا المواااؤوليم  مقابااال إياااراد ت اااريحات تحمااال  ااازة وحمااااس مواااؤوليم 

 اكوضاع المترديم في القطاع".
توااريع رطااوات الم ااالحم"  فااي ظاال تواااؤل عاان مغاازو التااردد والتلرااؤ فااي وأشااار إلااى أن "الواالطم مطالباام ب

إتماميااا  مقاباال محاولاام "ترريااع"  اازة ماان رااتل التجويااع واوااتمرار االجاارا ات اليقابياام بحااق القطاااع  والتااي 
تطااال المشااافي واكدوياام والرواتااب والمؤووااات المرتلفاام  حيااث تضاارب الواالطم بياارض الحااائط راال المياناااة 

 دىا القطاع"  بحوبو.التي يشي
وقااال إن " اازة تحتضاار بشاايادة المنظمااات الدولياام واكممياام  بمااا يوااتدعي تحاارك الجميااع إلنقاذىااا"  مشااددًا 
على أىميم "إدراك الولطم لحجم المراطر المحدقم بالمشروع الوطني  وأن الشيب الفلوطيني ال اامد قاد ال 
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تح ااين الجبياام الدارلياام ضااد مرططااات ت اافيم يوااتمر فااي  ااموده  ممااا يتطلااب إ ااتح البياات الاادارلي و 
 القضيم الفلوطينيم".

ولفااات إلاااى أىميااام المجابيااام الوطنيااام الموحااادة ضاااد "موااااعي فااارض المواااتوطنات ضااامن مواااتقبل اكراضاااي 
المر  م إلقامم الدولم الفلوطينيم  أو فرض مشروع دولم  زة  ومحاولام االواتسمار فاي اكجاوا  الوياوايم 

الاادور اكممااي الفاعاال فااي وقااف االوااتيطان والتيويااد اإلواارائيلي  ومواااعي شااطب حاال الراىناام  إزا   ياااب 
 الدولتين وفتح الطريق أمام ىجرة فلوطينيم جديدة".

وأرااااد يووااااف أن "القااااوو والف ااااائل الوطنياااام وجماااااىير الشاااايب الفلوااااطيني يرفضااااون "مشااااروع دولاااام  اااازة" 
ج لتفريغ قطااع  ازة مان مقوماات ال امود قاد يجيال ويت دون ليا"   ير أن "وياوم التجويع واإلفقار الممني

 البيض يقلق من إمرانيم تمرير المشروع".
بااادوره  أراااد حواااام ُزملاااط  موتشاااار الااارئيس محماااود عبااااس  للشاااؤون االواااتراتيجيم  رفضاااو لمشاااروع "تاااوطين 

طاولاام  الفلوااطينيين فااي وااينا  الم ااريم"  الااذي قااال إن اكطااراف الوياواايم اإلواارائيليم باتاات تطرحااو علااى
 النقاش.

وقااال ُزملااط  فااي ت ااريح وااابق  إن "مشااروع تااوطين الفلوااطينيين فااي وااينا   بااات حااديسًا إواارائيليًا وياواايًا  
 وىو مرفوض جملًم وتف يًت".

جماعناا الاوطني أيضاًا واضاح ال موااومم علياو".  وأضاف إن "حدودنا الفلوطينيم ميروفم  ووطنا ميروف  وا 
االلرترونيااام قاااد تحااادست  ماااؤررًا  عااان اعتااازام رئااايس الاااوزرا  اإلوااارائيلي  بنياااامين  ورانااات المواقاااع اإلوااارائيليم

نتنيااىو  طارح مشاروع تاوطين الفلواطينيين فاي شابو جزياارة واينا  الم اريم  باديًت عان "حال الادولتين"  علااى 
 اإلدارة اكميرريم.
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 اثيلرسىن في عمان: اثفاق حد التطابم ثىائيا.. واختالف حد التىافر إكليمي

 2132\2\31الغد االردنية     –عمان  الدخيل زايد
فيماااا واااتتقدم القضااايم الفلواااطينيم بملفاتياااا  جااادول مباحساااات وزيااار الرارجيااام اكميرراااي ريراااس تيروااالون ماااع 
الموؤولين اكردنيين  رتل زيارتو الحاليام إلاى عماان  رأو محللاون أن ماا يمياز اليتقام باين اكردن وأميرراا 

 لتطابق في القضايا السنائيم  واالرتتف حد التنافر في القضايا اإلقليميم".ىو "االتفاق حد ا
وبين ربرا  وميلقون وياويون لا"الغد"  أن مباحسات جتلم الملك عبد ا  الساني مع تيلروون  المقاررة الياوم  

المتحادة  فاي إطاار وتررز على تيزيز وترويخ عتقات التياون والشارارم االواتراتيجيم باين اكردن والوالياات 
 دور المملرم المحوري في المنطقم  فضًت عن مناقشم التطورات الراىنم على الواحتين اإلقليميم والدوليم.

وبينااوا أن المباحسااات وااتررز أيضااا علااى القضاايم الفلوااطينيم  باعتبارىااا القضاايم المررزياام فااي المنطقاام  إلااى 
 يين واإلورائيليين على أواس حل الدولتين.جانب بحث إنيا  جمود عمليم الوتم بين الفلوطين

وتوقيوا رما لفتوا الى مباحساات  وتواتيرض الجياود الدوليام لمحاربام اإلرىااب والتطارف فاي المنطقام اليربيام 
ومناااطق أراارو ماان اليااالم  الااى جانااب البحااث فااي رراار تطااورات حاال اكزماام الوااوريم عباار اليملياام الوياواايم 

 الجاريم.
نائااب رئاايس الااوزرا  اكواابق اليااين توفيااق رريشااان  إن جولاام تيلروااون فااي المنطقاام  وفااي ىااذا ال اادد  يقااول

وااتررز علااى رراار التطااورات الراىناام فااي منطقاام الشاارق اكووااط  ور و ااا القضاايم الفلوااطينيم  والجيااود 
 المتوا االم لتحقيااق وااتم دائاام بااين الفلوااطينيين واإلواارائيليين  فضااًت عاان اكزماام الوااوريم  وىزيماام ع ااابم

 "داعش" اإلرىابيم  ووبل تيزيز اليتقات السنائيم بين البلدين في عدة مجاالت.
وشااادد رريشاااان علاااى أىميااام وتفيااام ودعااام أميرراااا لاااألردن بر اااوص التجئاااين الواااوريين  فضااات عااان التااازام 

إلاااى تحفياااز االقت ااااد واشااانطن بااادعم جياااود اكردن إلدارة تااادفق التجئاااين أسناااا  تنفياااذ اإل اااتحات الراميااام 
 اكردني.

وتلتي زياره تيلروون لليا مم عمان  فاي إطاار جولام شارق أوواطيم ينااقش رتلياا مواائل شاائرم  تبادأ مان 
اعتراف بتده بالقدس عا مم إلورائيل  و وال إلى ملفات اكزمم الواوريم والحارب علاى اإلرىااب  وتحقياق 

 الوتم في المنطقم.
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بق رامااال أباااو جاااابر  إن زيااااره تيلرواااون تااالتي فاااي إطاااار التنوااايق والتشااااور باااين ويااارو وزيااار الرارجيااام اكوااا
البلدين تجاه مرتلف القضايا  والتلريد على أىميم دعم الجيود المبذولم للتو ل إلى حلول وياويم لألزماات 

 التي تمر بيا المنطقم.
ينيين واإلوارائيليين اواتنادا إلاى وأرد أبو جابر أن المباحسات واتررز علاى تحرياك عمليام التواويم باين الفلواط

حل الدولتين  وقرارات الشرعيم الدوليم  وبما يفضي إلى إقامم الدولم الفلواطينيم المواتقلم وعا امتيا القادس 
 الشرقيم. 

وبالنواابم لألزمااام الواااوريم  لفااات إلااى ضااارورة تيزياااز االتفااااق الستسااي باااين اكردن والوالياااات المتحااادة ورووااايا 
وتلوايس منطقام رفاض الت اييد فاي جناوب واوريم  اكمار الاذي مان شالنو أن يوايم فاي لوقف إطتق النار 

 إيجاد البيئم المتئمم للتو ل إلى حل وياوي لألزمم عبر موار جنيف.
من جيتو  أرد الوفير الواابق وامير جميال م ااروة أن ملاف الموااعدات اكميرريام لاألردن وايرون حاضارا 

 ف محاربم اإلرىاب والتطرف في المنطقم.على طاولم المباحسات  إلى جانب مل
وأشار م اروة إلى أن ملف عمليم الوتم  ويت ادر مباحساات الجاانبين  فاي ظال الرطار الاذي يمسلاو تيسار 

 عمليم الوتم بين الفلوطينيين واإلورائيليين  ما ينيرس ولبا على اكردن.
أنو "ال توجاد مشارلم فاي اليتقاات السنائيام  من جيتو  أشار وزير اإلعتم اكوبق الدرتور نبيل الشريف  إلى

بين اكردن والواليات المتحدة  وليذا ويجد وزير الرارجيم اكميرري الترحيب الميتاد فاي عماان  لران الفجاوة 
 تتوع بين البلدين فيما يتيلق بالملفات اإلقليميم".

اإلواارائيليم ماان موضااوع ال ااراع وأضاااف الشااريف: "فقااد انحااازت إدارة ترامااب بالراماال إلااى الرؤياام اليمينياام 
اليرباااي اإلوااارائيلي"  مشااايرا إلاااى أن "ىاااذا االنحيااااز وااايرتب تبياااات وااالبيم علاااى االردن  فياااو تيدياااد مباشااار 
للو ايم الياشميم على المقدوات اإلواتميم والموايحيم فاي القادس  وتقاويض لرال اكواس التاي تقاوم عليياا 

أطلقاات علااى فاارص إقاماام الدولاام الفلوااطينيم وعا اامتيا  عملياام الوااتم  وىااو بمساباام ر ا اام الرحماام التااي
 القدس". 

وبين أن "تتشي فرص إحتل الوتم اليادل وترون لياا انيراواات والبيم علاى اكردن وفلواطين مياا  ومان 
ىناااا  فمااان الضاااروري االواااتمرار فاااي شااارح ىاااذه التبياااات واالنيراواااات واكبيااااد لمواااؤولي اإلدارة اكميرريااام  

 رارجيم اكميرري".ومنيم وزير ال
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وباااين أن "للبلااادين مقارباااات متابينااام الاااى حاااد ماااا مااان الملاااف الواااوري  ففاااي الوقااات الاااذي تنرااارط فياااو أميرراااا 
عورريا في ووريم بشرل مباشر و يار مباشار  يارو اكردن أن الحال يجاب أن يراون وياوايا  وباالتوافق باين 

 رل مرونات الشيب الووري".
لتطاابق فاي القضاايا السنائيام  واراتتف الاى حاد التناافر فاي القضاايا اإلقليميام  وأرد أن "ىناك اتفاقا إلى حد ا

وىاتااان ىمااا الواامتان اللتااان تمياازا اليتقاام اكردنياام اكميررياام لحظاام و ااول وزياار الرارجياام اكميررياام إلااى 
 اكردن".
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 «يضع سـره في أضعف خلله»

 2132\2\31  الدستور   عريب الرنتاوي
لبنااان ال ااغير  يوااتقبل وزياار رارجياام الدولاام اليظمااى بموقااف ربياار: ال تفااريط بشاابر واحااد ماان اليابوااام أو 

الااذي تواايى إواارائيل لقضاام ” 9البلااوك رقاام “المياااه اإلقليمياام اللبنانياام  وال تنااازل عاان برمياال نفااط واحااد  فااي 
مترا مربيااا منااو... لبنااان المنقواام علااى نفوااو دومااًا  يقااف موحاادًا فااي وجااو محاااوالت إواارائيل بنااا  ريلااو  860

جاادار اواامنتي عااازل  تقضاام بيااض أجزائااو قطيااًا ماان اكراضااي اللبنانياام  فيمااا اكعااين  راال اكعااين مفتوحاام 
 وة لبنان النفطيم.على ترويم الحدود البحريم مع دولم التووع واالحتتل التي تويى في نيب جزٍ  من سر 

قبل أياام  راان ديفياد وااترفيلد  موااعد وزيار الرارجيام اكمريريام فاي زياارة للبناان  وايى مان رتلياا لتواويق 
المطالااب اإلواارائيليم التووااييم  ريااادة الموفاادين اكمااريريين دائمااًا  وباادا أن الرجاال رماان يضااع اللبنااانيين أمااام 

أو قااامروا بفااتح أبااواب جياانم علاايرم  إن تحرراات جحافاال الجاايش  ريااارين: اقبلااوا بمااا تيرضااو علاايرم إواارائيل
 الذي ال يقير.

واليوم ويمر الوزير ريرس تيلروون ببيروت  في إطار جولتو اإلقليميم  ال نادري إن جاا  بيارض أفضال مان 
اجنحااام حااازب ا   ونااازع ” ق ق ااام”ذاك الاااذي حملاااو موااااعده  لرناااو بالتلرياااد وااايذرر اللبناااانيين بالحاجااام لاااا

 .  بما ييني االبتياد عن إيران”فسالنلي بالن“بحزم  وترريس وياوم  1701حو والمضي بتطبيق القرار وت
باااين الزياااارتين  وااااترفيلد وتيلرواااون  واااقطت الطاااائرة اإلوااارائيليم  ووقفااات المنطقااام علاااى حافااام ىاويااام جديااادة 

اكطااراف تواايى فااي تاارميم  وحاارب أراارو  وباادا أن قواعااد جدياادة لتشااتباك فااي طريقيااا للترواايم  وأن جميااع
 قدراتيا و ورتيا الردعيم  وليبم عض اك ابع ما زالت جاريم حتى ارن.

ب ااوت واحااد  تحاادث الرؤوااا  الستساام )عااون  بااري والحرياارين  ضااد التيدياادات الرعنااا  التااي  اادرت عاان 
وراق القااوة إلجياااض وزيار الحاارب اإلواارائيلي أفيغاادور ليبرمااان: لاان نلتفاات ليااذا النباااح  ولاادينا مااا يرفااي ماان أ

المرامي التووييم لدولم االحتتل والين ريم ... ومن رارج الترويرا  بدت الفتام المواقاف التاي  ادرت عان 
قادة مويحيين  من أمسال الرئيس اكوبق أمين الجميل ورئايس القاوات اللبنانيام وامير جيجاع  ممان رأوا ذات 

ليفااًا يوااتيان بااو ... جماايييم عزفااوا اللحاان ذاتااو  ورددوا يااوم  قباال أربياام عقااود  أن إواارائيل يمراان أن ترااون ح
ن ارتلفت الليجم والنبرة.  اليبارات ذاتيا  وا 
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لبنان الذي أدان اليدوان اإلورائيلي على واوريا  رفاع شاروو إلاى اكمام المتحادة بياذا الر اوص  ووايطالب 
يااا لألجااوا  اللبنانياام  واالبتياااد الرؤوااا  الستساام الااوزير تيلروااون  بممارواام ضااغط علااى إواارائيل لوقااف انتيار

عن حقوق لبنان في المياه واليابوم والسروة الطبيييم ... لبنان طرد االحتتل اإلورائيل عن أرضاو  مان دون 
 قيد أو شرط  لبنان ال غير ىذا  ربير.

وماااًا الوااالطم الفلواااطينيم  المو اااوفم بلنياااا بااات وااالطم وال وااايادة  الرازحااام تحااات جلاااد االحاااتتل  المتيمااام د
  مان علاى من ام ”رطااب يرارب بيتاك ياا تراماب“  لم يتورع رئيويا عن إلقا  ”الميادنم”بالتراذل والتفريط و

المجلس المررزي لمنظمام التحريار ... وأن يلاوح بوابابتو مياددًا باإرراج اميرراا مان عمليام الواتم طالماا أنياا 
لفلوااطينيم  ويطااوف رئيواايا محمااود القاادس ماان جاادول أعمااال مفاوضااات الحاال النيااائي للقضاايم ا” أررجاات“

عباااس  عوا اام اليااالم  القريباام والبيياادة  ال ااغيرة والربياارة  ماارددًا ال لتحترااار اكمريرااي ليملياام الوااتم  ال 
للتفاارد اكمريرااي بالوواااطم فااي المفاوضااات ... ال بااد ماان مااؤتمر دولااي  تنبسااق عنااو رلياام دولياام جدياادة  تحاال 

 ة على ىذه اليمليم.محل الو ايم االمريريم المنفرد
لاام تاااسن التيديااادات اإلواارائيليم اليوااارريم لبناااان عاان موقفاااو  وال اإلجااارا ات اكمريرياام بحاااق حااازب ا  وبيئتاااو 
االجتماعياام .... ولااام تااسن التيديااادات اكمريرياام بقطاااع المواااعدات وتقلااايص موازناام اكوناااروا وا  ااتق مرتاااب 

لملاااف ” الورالااام االمريريااام الح اااريم“فاااي وجاااو ” يتاااوالف“منظمااام التحريااار فاااي واشااانطن  الوااالطم عااان إشااايار 
 التفاوض وعمليم الوتم.
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ً
 جديدا

ً
 عامليا

ً
 ألازمة السىرية ثرسم هظاما

 2132\2\31  الحياة  حسن نافعة
ران ال راع الدائر في ووريم وعلييا مناذ ماا يقارب مان وابع وانوات  قاد أراذ فاي البدايام شارل أزمام دارليام 

اجيم نظامو الموتبد.  ير أن التفاعتت المتشابرم لتلك اكزمم ماا لبسات أن حولتاو أفرزتيا سورة شيب في مو 
إلى  راع دولي واواع النطااق  وجااذب للقاوو المتنافوام علاى قياادة المنطقام والييمنام علاى النظاام الياالمي  

وراق  حر اااات القااااوو المنررطاااام فيااااو علااااى إرفااااا  أىاااادافيا الحقيقياااام ورا  شاااايارات بّراقاااام ارتلطاااات فييااااا اك
ووقطت الحواجز والحادود  واواتحال فيياا التميياز باين الطياب والربياث  اكمار الاذي أدو إلاى تحاول واوريم 
تاادريجيًا إلااى واااحم لت اافيم الحوااابات المتيلقاام باالنواع ال ااراعات القديماام والموااتجدة رافاام  علااى رلفياام ِماان 

 «.الربيع اليربي»سورات 
  «الربيااع»  ُنظاار إلييااا باعتبارىااا أحااد تجليااات ىااذا 2011)مااارسن فحااين انفجاارت اكزماام الوااوريم فااي رذار 

وت ورت القوو اإلقليميم والدوليم الرا بم في ت فيم حوابات قديمم مع نظام بشار اكود  انطتقاًا مان ىاذه 
الرؤياام  أن أيامااو باتاات مياادودة وأنااو ويوااقط حتمااًا بالواايولم نفواايا التااي وااقطت بيااا نظاام باان علااي ومبااارك 

والقذافي من قبل.  ير أن ىذه النظرة المتيجلم بدت ورلنيا تغفل حقيقم ميمم مّيزت النظاام الواوري و الح 
فاااي مواجيتياااا  وذلاااك مااان زاويتاااين « الربياااع اليرباااي»عااان  ياااره مااان أنظمااام االواااتبداد التاااي انااادليت ساااورات 

الاذي لام « دول الطاوق» رئيوتين على اكقل. اكولى: أن ىذا النظام ران الوحيد من باين الانظم الحارمام فاي
نظااام »الم ااري  وعاان « نظااام رامااب ديفيااد»مااع إواارائيل  حيااث باادا مرتلفااًا عاان « وااتم»ياارتبط بمياىاادة 

اكردنااي  اكماار الااذي زّياان لااو توااويق نفوااو باعتباااره النظااام « نظااام وادي عرباام»الفلوااطيني  وعاان « أوواالو
داعم للمقاومام الموالحم لتحاتتل اإلوارائيلي علاى في وجو اكطماع اإلورائيليم والا« ال امد»اليربي الوحيد 

 الجبيتين الفلوطينيم واللبنانيم!
  ورفااض تلييااد 1979السانياام: أنااو النظااام اليربااي الوحيااد الااذي قاارر تلييااد السااورة اإليرانياام فااور اناادالعيا عااام 
مشاررم النظام الواوري  الحرب التي شّنيا  دام حوين على إيران في اليام التالي الندالع ىذه السورة. ور م

  تحاات قيااادة أميررياام  إال أن عتقتااو بااإيران  والتااي باادت حينيااا مدفوعاام «حاارب تحرياار الروياات»الحقااًا فااي 
بمتطلبات ترتيب أوراق ال راع مع إورائيل  ظلت  امدة بل وراحت تزداد  اتبم بمارور الوقات. راان مان 

قوو الدوليم واإلقليميم الواعيم إلواقاط نظاام بشاار  الطبييي  في وياق ريذا  أن يتشرل في مواجيم ترتل ال
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ترتااال مضااااد شااارلت إياااران وحااازب ا  نواتاااو ال ااالبم. الياااوم  وبياااد مااارور وااابع وااانوات علاااى انااادالع اكزمااام 
ياران وحازب ا   مان ناحيام أرارو  باعتبااره  الووريم  يبرز التحالف القائم بين النظام الواوري  مان ناحيام  وا 

مقوماات التماوااك وال اامود  مقارناام بالتحالفاات اكراارو التااي ظيارت فااي المنطقاام  منااذ  اكقادر علااى امااتتك
 اندالع اكزمم الووريم وحتى ارن  والتي اتومت بقدر ربير من الويولم واعترتيا مظاىر التفرك.

أن  ال شااك أن لل ااراع الاادائر فااوق الواااحم الوااوريم منااذ واابع واانوات أبيااادًا محلياام ال يمراان إنرارىااا   ياار
التدرل الرسيف للقوو الرارجيام أدو إلاى تراجاع المشارتت الدارليام لت ابح مجارد أداة توظّاف روقاود لتغذيام 
 راعات إقليميم وعالميم أ بحت الواحم الووريم مررة عاروم ليا. وبوواع أي مراقاب لماا يجاري فاوق ىاذه 

واارائيل  وىااي قااوو إقليمياام رباارو لااد يااران وا  و راال منيااا مشااروع راااص للييمناام الواااحم أن يلحااظ أن ترريااا وا 
على المنطقم  منغموم بيمق في ىذا ال راع. وكن أيًا من ىذه القاوو ال يواتطيع منفاردًا حوام ىاذا ال اراع 
لم االحتو  ر و ااًا أن شاابح الحاارب الباااردة بااين الواليااات المتحاادة وروواايا االتحادياام عاااد ليطاال برأوااو ماان 

علاى الوااحم الواوريم يادور فاي الواقاع  فاي شارل مباشار أو  يار جديد. لذا يمرن القول إن ال راع المحتدم 
واارائيل  وتااتحرم فااي إدارتااو  فااي شاارل مباشاار أو  ياار مباشاار أيضااًا  راال ماان  يااران وا  مباشاار  بااين ترريااا وا 

 الواليات المتحدة وروويا.
أردو اااان   برا اام بيااد ت اادر تيااار اإلوااتم الوياوااي المشاايد  أمااام «الربيااع اليربااي»أتاااح اناادالع سااورات 

فر اام لبيااث الطموحااات اليسمانياام  وماان ىنااا إ ااراره الينيااد فااي البداياام علااى رحياال بشااار  واوااتيداده لاادعم 
« المجاىادين»القوو المناىضم لو في الدارل والرارج  أيًا رانت درجم تطرفيا  ولفتح حدود بتده أمام تدفق 

ريم.  ياااار أن مشااااروع أردو ااااان ماااان راااال حاااادب و ااااوب لتشااااتراك فااااي القتااااال الاااادائر علااااى الواااااحم الوااااو 
عاام « اإلراوان»ما لبث أن تلقى ضربات عدة  أوليا جا  من م ر عقاب إطاحام حرام جماعام « اليسماني»

  وسانييا جا  مان رووايا بياد أن قاررت التادرل عوارريًا لادعم نظاام بشاار  وسالسياا جاا  مان الوالياات 2013
للح ااول علااى مااوطف قاادم فااوق اكرض الوااوريم   المتحاادة التااي راحاات تيتمااد علااى اكرااراد فااي شاارل مباشاار

ور اام أنااف النظااام الحااارم.  ياار أن الضااربم اكرطاار جااا ت أردو ااان ماان الاادارل التررااي نفوااو حااين وقااع 
انقااتب عواارري راااد أن يطاايح بااو  مااا أجبااره علااى إعااادة  اايا م وياوااتو فااي وااوريم وارتاازال طموحاتااو فااي 

رااادت طموحاتااو تاادفع بااو نحااو  اادام عواارري  ر و ااًا بيااد منااع قيااام دولاام رردياام علااى حاادوده. وبيااد أن 



 

 20عربيـــةشــــؤون 

 

إقااادام واااتح الجاااو الترراااي علاااى إواااقاط مقاتلااام رووااايم  إذا باااو ي ااابح ارن شاااريرًا فاااي البحاااث عااان تواااويم 
يران.  وياويم لألزمم  مع رل من روويا وا 

  وضايت إياران فاي رانت اكزمم الووريم  التي راحت تتفاقم إلى الدرجم التي بدت تيدد نظام بشار بالوقوط
ملزق رطير  ذلك أن وقوط أىم حليف ليا في المنطقام شاّرل تيديادًا رطيارًا  لايس فقاط لمشاروعيا التووايي 
نماااا عاااّرض أمَنياااا الاااوطني ذاتاااو لتنرشااااف فاااي الوقااات نفواااو  ر و اااًا وأن واااقوطو راااان  فاااي المنطقااام  وا 

تحو والتحاول إلاى حازب وياواي  لتواليم وا« حازب ا »ويؤدي بالضرورة إلى مماروام ضاغوط رسيفام علاى 
« حااازب ا »وىااو مااا يفواار لاايس فقااط اوااتماتم إيااران فااي الاادفاع عاان النظااام الوااوري  إنمااا أيضااًا موااارعم 

 للمشاررم بالقتال إلى جانبو وفي توقيت بالغ الحواويم.
 بح الجايش أما إورائيل  فقد راحت تراقب بويادة بالغم ما يجري على الواحم الووريم  ر و ًا بيد أن أ

الووري رارج ميادلم ال راع اليورري مييا  وويت لورب المزيد من الزيت على اكزمام المشاتيلم واليمال 
علااااى إطالاااام أماااادىا  أمااااًت فااااي أن تفضااااي إلااااى تقواااايم الدولاااام الوااااوريم واوااااتنزاف إيااااران وحاااازب ا  وياواااايًا 

ماان وقاات إلااى رراار لتوجيااو ضااربات  واقت اااديًا وعواارريًا  باال ولاام وتتااورع عاان التاادرل عواارريًا فااي وااوريم
علااى اكراضااي « حاازب ا »انتقائياام.  ياار أن  اامود النظااام الوااوري  بااالتزامن مااع تزايااد نفااوذ إيااران وقااوات 

الوااوريم  جيليااا تشااير بااالقلق.  ااحيح أن تاادرل روواايا عواارريًا باادا ليااا رين اار تطمااين أرساار منااو عن اار 
رض  ر و ااًا بيااد تمراان الاادفاعات الوااوريم أرياارًا ماان تيديااد   ياار أن تطااور اكوضاااع اليواارريم علااى اك

  جا  لياذرر اكطاراف رافام بالن رياوط اكزمام ليوات جمييياا تحات 16إوقاط مقاتلم إورائيليم من طراز أف
 الويطرة.

بقااي أن نتااذرر أن التاادرل الرووااي فااي اكزماام لاام يباادأ إال فااي السلااث اكرياار ماان الوالياام السانياام كوبامااا  وأن 
اىناات علااى ترامااب أمااًت فااي أن يااؤدي و ااولو إلااى البياات اكباايض إلااى اتفاااق علااى رليااات تضاامن روواايا ر 

تنواايق المواقااف والوياوااات بااين البلاادين  لاايس فقااط بياادف التو اال إلااى توااويم وياواايم لألزماام فااي وااوريم 
نما أيضًا لضبط تفاعتت النظام اليالمي مان راتل ق ياادة سنائيام تلرذ في اعتبارىا م الح اكطراف رافم  وا 

أو جماعيم. لران يبادو أن بياض اكووااط المتطرفام فاي رال مان إوارائيل والوالياات المتحادة تيتقاد أن اكزمام 
نماا رووايا أيضاًا. وكنناي « حازب ا »الووريم ال تازال قابلام لتواتردام رالداة الواتنزاف لايس فقاط إياران و  وا 
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  «حازب ا »ن تفرياك التحاالف باين إياران وواوريم و على قناعام تامام بالن واوريم لان تيادأ إال إذا تمّرنات ما
 تبدو لي اكزمم الووريم بمسابم ميمل التفريخ لنظام عالمي جديد أظن أنو يشيد ارن والدة متيسرة.

 

 ثم بحمد هللا


