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 سياسيىن فسوسيىن لـ"لشسق": أبىظبي أكىعت أوباما باإلطاحت بمسس ي ألهه خطس على إسسائيل

 نظاـ أبوظبي مهندس التطبيع مع إسرائيؿ..
 7102\4\72القطرية    الشرق —باريس 

 كوسيمة لمتغمغؿ في اإلدارة األمريكية 2013ميشيؿ جيرو: أبوظبي بدأت التطبيع منذ 
 أبوظبي نجحت في تحييد مصر وتهيئتها لقبوؿ صفقة القرف

 مفاتيح واشنطف تكمف في الموبي اليهودي المسيطر عمى الحياة السياسية واالقتصادية
 ارات المتحكـ الفعمي في المنطقة العربيةتصعيد قيادة ضعيفة في مصر والسعودية جعؿ اإلم

 إرياف ريمي: نظاـ أبوظبي أراد شراء الدعـ األمريكي لحماية سياساتها وأطماعها التوسعية
 اإلمارات دخمت إلى اإلدارة األمريكية مف باب "الموبي اليهودي" والثمف فمسطيف

يػػػع العربػػػي اإلسػػػرائيمي"ظ واف النظػػػاـ قػػػاؿ سياسػػػيوف فرنسػػػيوف إف اإلمػػػارات تمعػػػب دور "مهنػػػدس عمميػػػة التطب
االماراتي يمهد منذ أكثر مف خمس سنوات لتطبيع العالقات العربية مع الكياف االسػرائيمي المحتػؿ لفمسػطيفظ 
وانػػل لجػػل ألسػػموب مػػاكر بػػدفع السػػعودية لمواجهػػة واالختبػػاء خمفهػػا لتواجػػل اػػى باعتباراػػا "قائػػدة األمػػة العربيػػة 

وب العربيػػة الرافضػػة لمكيػػاني المحتػػؿ المتمسػػكة بالقضػػية الفمسػػطينيةظ كمػػا سػػااـ واإلسػػالمية" لمواجهػػة الشػػع
نظػػاـ أبػػوظبي بشػػكؿ واضػػح فػػي االطاحػػة بالنظػػاـ المصػػري المنتخػػب ودعػػـ الجػػيش لالنقػػالب عمػػى الػػرئيس 
السػابؽظ محمػد مرسػػيظ وأقنػع نظػاـ أبػػوظبي ادارة الػرئيس األمريكػي السػػابؽ اوبامػا بػدعـ مػػف المػوبي اليهػػودي 

ي االدارة األمريكية أف نظاـ االخواف المسمميف في مصر خطػر عمػى الوجػود االسػرائيميظ ممػا مهػد األرض ف
 تماما لفرض ما بات يعرؼ إعالميا بػ"صفقة القرف".

 مخطط محكـ
وقاؿ ميشيؿ جيروظ القيادي بالحزب االشػتراكي الفرنسػيظ وأسػتاذ العالقػات الدوليػة بجامعػة "بػاريس" الفرنسػية 

كوسػيمة  2013اف نظاـ أبوظبي او مهندس عممية التطبيع "العربي االسرائيمي" التي بدأاا منذ عػاـ  لمشرؽظ
لمتغمغػػؿ فػػي عمػػؽ االدارة األمريكيػػةظ التػػي ظػػف أف مفتاحهػػا اػػو المػػوبي اليهػػودي المسػػيطر تمامػػا عمػػى الحيػػاة 

عػف طريػػؽ المػػوبي  —اؾ أوبامػػا السياسػية واالقتصػػادية فػي أمريكػػاظ فقػػاـ باقنػاع الػػرئيس األمريكػػي السػابؽ بػػار 
بػػاف النظػػاـ المصػػري برئاسػػة الػػدكتور محمػػد مرسػػي خطػػر عمػػى مسػػتقبؿ إسػػرائيؿظ ال سػػيما بعػػد  —اليهػػودي 

زيػػارة مرسػػي إلػػى طهػػرافظ وبعػػد االطاحػػة بنظػػاـ مرسػػي وتصػػعيد الجنػػراؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي المػػدعـو مػػف 
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اما وممهدة لقبوؿ "صفقة القرف"ظ وبدأ نظاـ أبػوظبي االمارات أصبحت مصر القوة االقميمية الكبرى محيدة تم
في بحث سبؿ تطييع السعودية ودفعها لتكوف قائدة تمريػر "صػفقة القػرف"ظ وجػاءت الفرصػة بوفػاة المغفػور لػل 
الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيزظ حيث تولى المممكة نظاـ جديد ساامت االمارات فػي صػنعل وصػعدت القيػادة 

أكبر قوتيف إقميميتيف "مصػر أوال ثػـ السػعودية" جػاازة لقبػوؿ صػفقة القػرفظ وبعػد تػولي  الفعمية فيلظ فلصبحت
ترامػب رئاسػة أمريكػا قامػت أبػوظبي برسػـ مالمػح الصػػفقة وخريطػة تمريراػاظ وخػالؿ زيػارة ترامػب لمريػاض تػػـ 

ت االمػارات االتفاؽ عمى بنود الخطةظ وبعداا قاـ ترامب بزيػارة "تػؿ أبيػب" وأصػبح كػؿ شػيء واضػحاظ ومازالػ
تعمؿ عمى تنفيذ بنود "صفقة القرف" وفرضها عمى العرب لكنها ال تعمؿ بشكؿ مباشػر وال تظهػر فػي الصػورة 
كػ"مهندس" لمصفقةظ بؿ دفعت بالسعودية لمواجهة واختبلت خمفهػاظ واالمػر نفسػل بالنسػبة لمصػرظ كػوف مصػر 

ف يمػػػر مػػػف بوابػػػة مصػػػرظ والػػػدعـ اػػػي مفتػػػاح العػػػالـ العربػػػي وقمبػػػلظ وأي شػػػيء يفػػػرض عمػػػى العػػػرب يجػػػب أ
السػػعودي لرمػػر يكسػػبل "الشػػرعية الدينيػػة"ظ وبػػذلؾ اسػػتطاعت اإلمػػارات خػػالؿ خمػػس سػػنوات أف تتغمغػػؿ فػػي 
االدارة األمريكيػػة وأف تكسػػػب فػػػي يػػداا المػػػوبي اليهػػػودي المسػػػيطر عمػػى كػػػؿ شػػػيء فػػي أمريكػػػا مقابػػػؿ فػػػرض 

نهاء القضية الفمسطينية وتحر   ير أرض فمسطيف.صفقة القرف عمى العرب وا 
 ضعؼ عربي

وأضػػػافت إريػػػاف ريمػػػيظ اسػػػتاذة السياسػػػة بجامعػػػة "السػػػوربوف" الفرنسػػػيةظ أف نظػػػاـ أبػػػوظبي أراد شػػػراء الػػػدعـ 
األمريكػػي والحمايػػة أيضػػا لسياسػػاتها التوسػػعية وأطماعهػػا الجغرافيػػةظ فػػدخمت إلػػى االدارة األمريكيػػة مػػف بػػاب 

العػػرب األولػػى واألاػػـ واػػي "القضػػية الفمسػػطينية"ظ لكنهػػا لػػـ "المػػوبي اليهػػودي" والػػثمف كػػاف فمسػػطيف وقضػػية 
تظهر في الواجهةظ بؿ مهدت األرض ودفعت بالسعودية ومصػر لمواجهػةظ واػي وقفػت فػي "الكػواليس" تحػرؾ 
الخيػػػوطظ ونجحػػػت فيمػػػا رمػػػت إليػػػلظ وأدى ضػػػعؼ النظػػػاـ فػػػي السػػػعودية ومصػػػر إلػػػى فػػػرض "صػػػفقة القػػػرف" 

وأصػػبح التطبيػػع "العربػػي االسػػرائيمي" أمػػرا واقعػػاظ ورأينػػا جميعػػا التقػػارب  وتضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى الفمسػػطينييفظ
السعودي المصري مع الكياف االسرائيميظ وسمعنا تصريحات المسؤوليف فػي القػاارة والريػاض التػي لػـ يسػبؽ 
أف سػػمعنا مثمهػػػا مػػف قبػػػؿظ وبػػدأ التػػػرويا لمفػػردات مثػػػؿ "السػػالـ والعالقػػػات الدافئػػة" بػػػؿ وقرأنػػا فػػػي الصػػػحؼ 
العبرية والعربية عمى حد سواء عف العالقات الدافئة بيف السعودية واسرائيؿ وعػف السػالـ العربػي االسػرائيميظ 
ومازالػػت االمػػارات تمعػػب لعبػػة التغمغػػؿ والتػػودد لمػػوبي االسػػرائيميظ والػػثمف "سػػيناء وفمسػػطيف"ظ إلرضػػاء القػػادة 

لعػالـ العربػيظ وربمػا لػف يسػتغرؽ األمػر أكثػر مػف الحقيقييف في أمريكا وانتزاع الػدعـ لسياسػاتها المخربػة فػي ا
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شػػهور إلعػػالف تنفيػػذ صػػفقة القػػرف عالنيػػةظ فػػاألرض ممهػػدة تمامػػا لػػذلؾظ واالمػػارات أصػػبحت مسػػيطرة تمامػػا 
 عمى النظاميف المصري والسعوديظ واي فرصة لـ تتوافر مف قبؿ.
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 صحيفت: هل ستىضم كتلت إكليميت جدًدة إلى دول الخليج العسبي؟

 7102\4\72  روعة قفصي -70عربي
عػف االقتػراح الػذي قدمتػل إيػراف مػؤخراظ والمتمثػؿ فػي نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيػل 

إنشػػاء صػػيغة تفػػاوض جديػػدة مػػع المممكػػة العربيػػة السػػعودية لتكثيػػؼ المحادثػػات وتجػػاوز النزعػػة العدائيػػة بػػيف 
 البمديف.

"ظ إف وزير الخارجيػة اإليرانػي محمػد جػواد ظريػؼظ أشػار 21وقالت الصحيفة في تقريراا الذي ترجمتل "عربي
لقػػاأ أمػػاـ مجمػػس العالقػػات الخارجيػػة فػػي نيويػػورؾظ إلػػى أف عصػػر النفػػوذ والهيمنػػة المطمقػػة فػػي فػػي خطػػاب أ

 المنطقة قد وّلىظ وبالتاليظ بات مف الضروري التوصؿ إلى صيغة أخرى لمعالقات بيف الدوؿ.
 ونقمػػت الصػػحيفة تصػػريح ظريػػؼ لوكالػػة إيرنػػاظ حيػػث قػػاؿ: "نحػػف نتحػػدث عػػف المنطقػػة التػػي ال يمكػػف إليػػراف
والمممكػػة العربيػػة السػػعوديةظ عمػػى حػػد السػػواءظ لعػػب دور المهػػيمف فيهػػاظ كمػػا يجػػب عمينػػا إدراؾ وتقػػدير اػػذأ 
الحقيقػػة"ظ ووفقػػا لظريػػؼظ فػػطف "المنطقػػة شػػهدت العديػػد مػػف االضػػطراباتظ واػػو مػػا يسػػتوجب إحػػداث بعػػض 

 التغييرات".
تممػةظ مػػف شػلنها تعزيػػز العالقػػات وأضػافت الصػػحيفة أف "إنشػاء صػػيغة تفػاوض جديػػدة ضػمف التغييػػرات المح

بػيف دوؿ الخمػيا العربػيظ التػي تػداورت إلػى حػد كبيػر إثػر تسػمـ الػرئيس األمريكػيظ دونالػد ترامػبظ لمسػمطة"ظ 
ويعتقد ظريؼ أف المبادرة اإليرانية المتمثمة في إطالؽ منتدى لمحوار اإلقميميظ ينبغػي أف تشػمؿ دوؿ مجمػس 

 والعراؽظ واليمف.التعاوف الخميجيظ فضال عف إيرافظ 
وأفػػادت الصػػحيفة أف "منظمػػة األمػػـ المتحػػدة يمكػػف أف تمعػػب دور الضػػامف لهػػذا المنتػػدى وذلػػؾ بحسػػب وزارة 
الخارجيػػة اإليرانيػػةظ التػػي أشػػارت إلػػى الفصػػؿ السػػابع مػػف ميثػػاؽ المنظمػػةظ الػػذي يػػنص عمػػى ضػػرورة "تطػػوير 

 العالقات الودية بيف البمديف".
خارجيػػة اإليرانػػي إلػػى الزيػػارة التػػي قػػاـ بهػػا محمػػد بػػف سػػممافظ إلػػى الواليػػات المتحػػدة فػػي المقابػػؿظ نػػوأ وزيػػر ال

 األمريكيةظ معتبرا أف الهدؼ الرئيسي مف اذأ الزيارة كاف التلكيد عمى أف إيراف تشكؿ تهديدا وجوديا.
وسػطظ وذلػؾ وأوضحت الصحيفة أف غياب الحوار وانعداـ الثقة مف بيف المشاكؿ التي يتخبط فيهػا الشػرؽ األ

بحسب ما أفػادت بػل وزارة الخارجيػة اإليرانيػةظ وأفػاد ظريػؼ أنػل "بطمكاننػا بػدء المفاوضػاتظ والعمػؿ عمػى حػؿ 
مسػػػللة انعػػػداـ الثقػػػةظ التػػػي تتطمػػػب القيػػػاـ بعػػػدة إجػػػراءات مػػػف قبيػػػؿ إنشػػػاء فػػػرؽ عمػػػؿ مشػػػتركة فػػػي مجػػػاالت 
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عربػػي تعمػػؿ عمػػى امػػتالؾ مفاعالتهػػا النوويػػةظ مختمفػػةظ بدايػػة مػػف السػػالمة النوويػػةظ نظػػرا ألف بمػػداف الخمػػيا ال
 ووصوال إلى قطاع السياحةظ والتبادؿ الثقافيظ وتعزيز حقوؽ وقدرات المرأة".

وذكػر ظريػؼ أف الوقػػت قػد حػاف لتحويػػؿ الشػرؽ األوسػط إلػػى قػوة عظمػىظ وأف المسػػللة ال تمثػؿ محاولػة مػػف 
 قبؿ إيراف كي تصبح القوة األكثر نفوذا في المنطقة.

ت الصحيفة أنل يتعيف عمى طهراف طرح مبادرات دبموماسية لتطبيع العالقات مع جيرانهػاظ نظػرا الحتػداـ وبين
 النزاعظ وصعوبة استمرار المواجهة الحادة بينها وبيف السعوديةظ وذلؾ بحسب ما يعتقدأ الخبراء.

ظ كيريػػؿ سػػيمينوؼظ إف وفػػي اػػذا اإلطػػارظ قػػاؿ رئػػيس مركػػز الدراسػػات اإلسػػالمية فػػي معهػػد التنميػػة المبتكػػرة
"وضع إيراف أسوء بكثير مقارنة بوضع المممكػة العربيػة السػعوديةظ إذ أنػل عمػى الػرغـ مػف نجاحهػا فػي تعزيػز 
نفوذاػػا داخػػؿ العػػراؽظ وسػػورياظ ولبنػػافظ إال أنهػػا تمتمػػؾ منصػػة اقتصػػادية ضػػيقة ال تسػػمح لهػػا بالحفػػاظ عمػػى 

 قوتها ما قد يؤدي إلى انهياراا".
ة إلػػى أف إيػػراف ترغػػب فػػي إضػػفاء الشػػرعية عمػػى تواجػػداا فػػي الشػػرؽ األوسػػطظ فضػػال عػػف وأشػػارت الصػػحيف

تعزيػػز وتقاسػػـ مجػػاالت النفػػوذ فػػي بعػػض بمػػداف المنطقػػةظ وتمثػػؿ عناصػػر حػػزب اهلل فػػي سػػوريا ولبنػػاف إحػػدى 
 المشاكؿ الرئيسية التي تعترض إيرافظ وفي حاؿ لـ يتـ حؿ اذأ المسللةظ فستذاب مبادرة طهراف اباء.

وبطبيعة الحاؿظ يمكف لممممكة العربية السعودية الموافقة عمى اػذأ المبػادرة شػريطة أف تسػحب إيػراف جنوداػا 
مػف سػورياظ وتتوقػػؼ عػف دعػػـ حػزب اهللظ وذلػؾ بحسػػب كيريػؿ سػػيمينوؼظ باإلضػافة إلػى ذلػػؾظ أشػار الخبيػػر 

نفسػها مػف مسػؤولية تصػعيد النػزاع  السياسيظ إلى أف االقتػراح اإليرانػي يعػد بمثابػة محاولػة مػف طهػراف لتبرئػة
 في المنطقة.

وفػػػي الختػػػاـظ ذّكػػػرت الصػػػحيفة بغيػػػاب التوافػػػؽ بػػػيف دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػيظ الػػػذي يتجمػػػى فػػػي وضػػػع 
 قطرظ التي باتت مستهدفة بسبب محاولتها اتباع سياسة خارجية مستقمة.
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 هزيمت الغسب في سىزيت

 7102\4\72   العربي الجديد  برهان غميون
تعاقبػػػتظ فػػػي األسػػػابيع واأليػػػاـ األخيػػػرةظ المبػػػادرات الدوليػػػة لمخػػػروج مػػػف المػػػلزؽ الخطيػػػر الػػػذي وضػػػعت فيػػػل 
سياسة اإلبادة الجماعية والتدمير المنهجي لموطف السػورييف ومػدنهـ وقػرااـ المجتمػَع الػدولي بلكممػل. وتوالػت 

متػػػداوؿ فػػػي مخػػػاطر تػػػرؾ الوضػػػع السػػػوري نهػػػب المقػػػاءات بػػػيف قػػػادة الػػػدوؿ الكبػػػرى وخمػػػوات مجمػػػس االمػػػف ل
النزاعػػات الدوليػػة واإلقميميػػة. ويكػػاد ال يحصػػؿ لقػػاء قمػػة اليػػـو بػػيف الػػدوؿ الفاعمػػة مػػف دوف أف تكػػوف القضػػية 

 السورية في محور مناقشات الزعماء ومداوالتهـ.
فاوضػػػات الحػػػؿ تبػػػراف اػػػذأ التغيػػػرات السياسػػػية عمػػػى الصػػػعيد الػػػدولي حقيقػػػة أف االستعصػػػاء الػػػذي عرفتػػػل م

السياسي في سورية  لـ يلِت نتيجة انقسػاـ المعارضػةظ كمػا كانػت تػّدعي وتتػذرع دوٌؿ كثيػرةظ وال نتيجػة رفػض 
نمػػػػا بسػػػبب الصػػػراعات الدوليػػػة والمواجهػػػػات  المعارضػػػة أو السػػػورييف الحػػػوار فيمػػػػا بيػػػنهـظ وعجػػػزاـ عنػػػلظ وا 

سكت بمفتاح الحؿ فيل. وفػي اػذا السػياؽظ الجيوسياسية التي استخدمت الصراع السوري لخدمة أغراضها وأم
ينبغػػػػي أف نفهػػػػـ التػػػػدخالت اإليرانيػػػػة والروسػػػػية التػػػػي اػػػػدفت إلػػػػى الحيمولػػػػة دوف انتصػػػػار الثػػػػوار السػػػػورييفظ 
والمسػػػاومات الدوليػػػة المسػػػتمرة وغيػػػر المعمنػػػة التػػػي قمبػػػت مسػػػار الحػػػرب أكثػػػر مػػػف مػػػرةظ ومنعػػػت أي حسػػػـ 

 عسكري بانتظار نضوج العروض السياسية.
عػػؿ أاػػـ اػػذأ العػػروض الجديػػدة مػػا تداولتػػل الصػػحافة عػػف عػػرض قيػػؿ إنػػل قُػػّدـ مػػف الغػػربييف لمػػروس لقػػاء ول

نهاء المحنػة السػورية. وحسػب مػا أوردتػل  تخميهـ عف األسد وقبولهـ اإلفراج عف مفاوضات الحؿ السياسيظ وا 
لعسػػػػكريتيفظ البحريػػػػة الصػػػػحافةظ تضػػػػمف العػػػػرض الغربػػػػي ثالثػػػػة بنػػػػود. األوؿ االعتػػػػراؼ لروسػػػػيا بقاعػػػػدتيها ا

والجويػػةظ فػػي طرطػػوس وحميمػػيـظ عمػػى المتوسػػطظ وضػػماف الحفػػاظ عميهمػػا حتػػى بعػػد تغييػػر النظػػاـظ واعتبػػار 
ذلؾ حاجًة ومصمحًة شرعية لروسيا لترتيب أوضاع أساطيمها في المتوسط. والثػاني تقػديـ األمػواؿ الضػرورية 

نقاذ موسكو مف السقوط في مسػتنقع مشػابل لمػذي وقعػت فيػل واشػنطف فػي العػراؽظ وال  إلعادة إعمار سورية وا 
تػػزاؿ تغػػوص فػػي وحولػػل مػػف دوف أف تعػػرؼ كيػػؼ تخػػرج منػػلظ والثالػػث اسػػتيعاب روسػػيا فػػي النظػػاـ الغربػػيظ 
واعتباراػػا شػػريكًا فػػي أي قػػرار يتعمػػؽ بالمسػػائؿ الدوليػػةظ بحيػػث ال يػػتـ البحػػث فػػي حػػؿ أي مشػػكمة دوليػػة مػػف 

 دوف مشورتها ومشاركتها.
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خبر اذا العرضظ نستطيع القوؿ إف اناؾ انقالبػًا كػاماًل فػي السياسػة الغربيػة تجػاأ روسػياظ واعترافػًا  إذا صح  
مػػف الغػػرب بهزيمتػػل فػػي سػػورية فػػي المرحمػػة الراانػػةظ واسػػتعدادأ لمعمػػؿ مػػع روسػػيا لمخػػروج مػػف لعبػػة التحطػػيـ 

 ئيسية.المتبادؿظ المستمرة منذ سبع سنواتظ والتي كانت سورية وشعبها ضحيتها الر 
أعاد اذا النبل إلى الػذاكرة مػداوالتي مػع الػروس والغػربييف فػي بدايػة تشػكيؿ المجمػس الػوطني السػوريظ والػذي 
رأستل شخصػيًا فػي أشػهر إطالقػل األولػى. واػي تظهػرظ كمػا سػلبيفظ أف الغػرب كػاف يسػتطيعظ بلقػؿ مػف اػذأ 

ظ ويحػػوؿ دوف حصػػوؿ الكارثػػة التنػػازالت بكثيػػرظ أف ينػػاؿ تعػػاوف موسػػكو فػػي البحػػث عػػف حػػؿ سياسػػي جػػدي
السػػوريةظ لػػو قبػػؿ بوضػػع حػػد السػػتهتارأ بروسػػيا ومصػػالحهاظ واعتػػرؼ بهػػا طرفػػًا مػػؤااًل لمحػػوارظ وشػػريكًا فػػي 
التعػػاوف عمػػى التخفيػػؼ مػػف حػػدة الصػػراعات والنزاعػػات الدوليػػةظ تمامػػًا كمػػا حصػػؿ فػػي مواجهػػة الحػػرب ضػػد 

ب الكػرمميفظ بحثػًا عػف حػؿ يخرجػل مػف الورطػة "داعش"ظ وكمػا يحصػؿ ا ف عنػدما يزحػؼ الغػرب عمػى أعتػا
التي وضع نفسل فيهػاظ بسػبب تخػبط سياسػاتلظ وموقفػل الهزيػؿ والخػاطم معػًا مػف الثػورة والمعارضػة السػوريةظ 

 ومف أحداث الربيع العربي عمومًا.
(1) 

فػروؼظ بعد أسابيع مف تشكيؿ المجمس الوطني السوريظ تمقيت دعوة مف وزير الخارجية الروسػيظ سػيرغي ال
. وكػاف ذلػؾ مصػدر  2011نػوفمبر/ تشػريف الثػاني  15لزيارة موسكوظ والتباحػث حػوؿ المسػللة السػورية فػي 

تفػػاؤؿ كبيػػر لنػػاظ العتقادنػػا أف مػػف الممكػػف أف يفػػتح ذلػػؾ نافػػذة فػػي الموقػػؼ المتصػػمب والمعػػادي الػػذي وقفتػػل 
فيهػػا شػػوارع سػػورية وسػػاحاتها بػػدماء موسػػكو مػػف الثػػورة السػػورية فػػي األشػػهر الثمانيػػة الماضػػية التػػي امػػترت 

المتظػااريف السػػممييف. لكننػػي مػػف المحظػػة األولػػى لممقابمػػةظ فوجئػػت بخطػػاب عنيػػؼ وقػػاس يسػػتهدؼ قضػػيتناظ 
حتى لو أف جاـ غضب الوزير الروسي قد انصب عمى خداع الغرب وسياسػاتل العدوانيػة. والواقػع أف حػديث 

هاميػػػًة ال تنتهػػي ضػػد الغػػرب وسياسػػاتلظ فػػي العػػراؽ وليبيػػػا الفػػروؼ مػػع وفػػد المجمػػس كػػاف بلكممػػل مرافعػػًة ات
وأوروبػػاظ وتدخمػػل الػػدائـ فػػي الشػػؤوف الخاصػػة بالػػدوؿظ وتحضػػيراتل لمتػػدخؿ المقبػػؿ فػػي سػػوريةظ ومػػف ثػػـ تلكيػػد 

 تصميـ الروس عمى مقاومة اذأ السياسةظ وعدـ التراجع خطوة واحدة اذأ المرة.
الكالـ عمى إعادة الحديث إلى الموضع السوريظ والتػذكير بمػا  كاف جهدي كمل منصبًا عندما يلتي دوري في

يحدث في سوريةظ والتداوؿ في إمكانيات وفػرص التفػااـ لوضػع حػد لسػفؾ الػدماءظ والتوصػؿ إلػى مخػرج مػف 
األزمة المتفاقمة. لكف في كؿ مرة كاف الفروؼ ينقؿ الحديثظ مف دوف مقػدماتظ إلػى موضػوع خػداع الغػرب 
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عوبظ ويتجنب متعمدًا أي دخوؿ في النقاش الذي ذابنا مػف أجمػل. عبثػًا حاولػُت أف أجػّرأ وعدائل الروس والش
قناعػػل بػػلف األمػػر يتعمػػؽ بتغييػػر سياسػػي داخمػػيظ وال يهػػدؼ بػػلي شػػكٍؿ إلػػى تغييػػر  إلػػى الموضػػوع السػػوريظ وا 

ظ بػػؿ إنػػل ال تحالفػػات سػػورية االسػػتراتيجية وتوجهاتهػػا الدوليػػةظ وأف قاعػػدة طرطػػوس البحريػػة الروسػػية لػػف تمػػّس 
مػػانع لػػدينا لمسػػماح لموسػػكو ببنػػاء قاعػػدة عسػػكرية إضػػافية. وممػػا حاولػػت أف أركػػز عميػػل أف الشػػعب السػػوري 
غيػػػور عمػػػى اسػػػتقاللل وسػػػيادتلظ ولػػػذلؾ سػػػعى منػػػذ االسػػػتقالؿ إلػػػى إقامػػػة عالقػػػات قويػػػة مػػػع روسػػػيا لموازنػػػة 

قات التاريخيػةظ والتعػاوف المثمػر مػع عالقاتل مع الغربظ وأف المعارضة حريصٌة عمى الحفاظ عمى اذأ العال
روسياظ وأظهرت حماسًا أكبر لهػذأ الفكػرة فقمػت: لػو تخميػتـ أنػتـ عنػا نحػف لػف نتخمػى عػنكـظ ألننػا ال نريػد أف 

 نسقط في دائرة التبعية األحادية لمغرب.
إف قاعػػدة وال أعتقػػد أنػػل كػػاف خادعػػًاظ عنػػدما رمػػى بعروضػػي جميعػػًا عػػرض الحػػائطظ وبكممػػة واحػػدةظ قػػائاًل: 

طرطػػوس ال قيمػػة عسػػكرية لهػػاظ واػػي مجػػرد منصػػة لتزويػػد السػػفف الروسػػية بالخػػدماتظ وأف روسػػيا ال تبحػػث 
فػي موقفهػػا عػػف مكاسػػب فػػي سػػوريةظ وأف األسػػد كػػاف حميػؼ الغػػرب ورجمػػلظ ولػػـ يقػػـ بزيػػارة لروسػػيا سػػوى بعػػد 

الغربػي فػي سػورية والحفػاظ خمس سنوات مف رئاستلظ وأف ما يهـ موسكو في اذا الموضوع او منع التدخؿ 
 عمى حؽ الشعب السوري في تقرير مصيرأ بنفسل.

وقػػد أصػػبح جميػػًا لػػيظ بعػػد مػػا يقػػرب السػػاعة مػػف المػػداوالتظ أف سػػورية بلكممهػػا ال تعنػػي روسػػيا كثيػػرًاظ واػػي 
ليست في محور ااتمامها الرئيسي لتحقيؽ مكاسب مادية أو سياسية. كانت أكثػر مػف ذلػؾ بكثيػرظ فرصػة ال 

ض مف أجؿ إظهار إرادة روسيا التي لطختهػا العنجهيػة الغربيػة بالوحػؿظ وقػدرة موسػكو عمػى تحػدي إرادة تعوّ 
فشػػاؿ خططػػل فػػي سػػوريةظ وعػػدـ السػػماح لػػل بتحقيػػؽ مػػا نجػػح بػػل فػػي العػػراؽ وليبيػػاظ ومػػف قبػػؿ فػػي  الغػػربظ وا 

ؼ والخاسػػروف الػػذيف أفغانسػػتاف وأوروبػػا الشػػرقيةظ بصػػرؼ النظػػر عػػف أي اعتبػػار تخػػرظ ومهمػػا كانػػت التكػػالي
 صدؼ وكانوا عمـو السورييف.

قمت بعدما يئست مف إمكانية زحزحة الوزير عف مواقفل المتصمبةظ ورفضل الحديث عػف المحنػة السػورية مػف 
وراء المبالغػة فػػي التركيػػز عمػى عدوانيػػة الغػػرب وتدخالتػػل العسػكريةظ وبهػػدوء بػػالا: سػعادة الػػوزيرظ انظػػْر إلػػي 

ًاظ ولػػـ تِت إلػػى انػػا ممػػثاًل لمغػػربظ وال لمناقشػػة الخالفػػات الروسػػية الغربيػػةظ وال يهمنػػي جيػػدًا. أنػػا لسػػُت غربيػػ
ا ف مصػػير عالقػػتكـ مػػع الغػػرب. أتيػػت إلػػى انػػا ممػػثاًل لشػػعٍب يػػذبح كػػؿ يػػـو مئػػة مػػرةظ واػػو شػػعب محػػب 
 لروسػػياظ وصػػديؽ لهػػا منػػذ سػػبعيف عامػػًاظ ال صػػديؽ الغػػربظ ثػػـ إنػػؾ تتحػػدث مػػع إنسػػاف قضػػى عمػػرأ فػػي نقػػد
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سياسات الغربظ وأولها حماقتل فػي غػزو العػراؽ وليبيػا. إذا كانػت لػديكـ حسػاباٌت مػع الغػربظ فالرجػاء أف ال 
 تسعوا إلى تصفيتها عمى حسابناظ فنحف شعٌب صغيٌر ال يتحمؿ مثؿ اذا الصراع.

بتسػػامة اػػذأ كانػػت المحظػػة األولػػى التػػي خػػرج فيهػػا عػػف تجهمػػل وحػػد  مػػف لهجتػػل العدائيػػةظ وأظهػػر مػػا يشػػبل اال
عالمػػة الرضػػى. لقػػد أدرؾ بالتلكيػػد أف رسػػالتل قػػد وصػػمت. وأصػػبح بطمكاننػػا أف ننتقػػؿ إلػػى الحػػديث فػػي محنػػة 
سػػورية وملسػػاتها. واسػػتمر المقػػاء ضػػعؼ الوقػػت الػػذي كػػاف مخصصػػًا لػػلظ ثػػـ بعػػد اعتػػذارأ بسػػبب ارتباطػػاٍت 

تابعػػػة الحػػوار معػػل أكثػػر مػػػف أخػػرىظ أحالنػػا إلػػى مسػػاعدأ ومستشػػػار الػػرئيس الروسػػي ميخائيػػؿ بوغػػدانوؼ لم
 ساعتيف إضافيتيفظ وكاف بوغدانوؼ في ذلؾ المقاء مثااًل لمود والتفهـ والعطؼ عمى القضية السورية.

(2) 
كػاف الغربيػوفظ وانػا بيػت القصػيدظ ينتظػروف نتػائا لقػائي مػع الفػروؼ بفػارغ الصػبر. فقػد كػانوا يفتقػروف ألي 

المسػػللة السػػوريةظ نتيجػػة الموقػػؼ الػػذي اختػػاروأ فػػي عػػدـ  خطػػة عمػػؿ مػػف أي نػػوعظ عسػػكرية أو سياسػػيةظ فػػي
التورط وتكرار نمط التدخالت الكارثية التي جرت في العراؽ وليبيا ومف قبؿ في أفغانستاف. وكانػت سياسػتهـ 
الوحيدة تجاأ األزمة السورية الوصوؿ إلػى مفاوضػاٍت تجمػع المعارضػة والنظػاـ. واكػذا شػجعوا عمػى إصػدار 

ظ 2012لػدوؿ العربيػة التػي تحولػت إلػى مبػادرة دوليػة باسػـ مبػادرة جنيػؼظ فػي يونيػو/ حزيػراف مبادرة جامعة ا
واكتفوا بفرض بعض العقوبات عمى النظاـ. لكف العجيب أف كؿ راانهـ كاف مرتبطًا بطقناع الروس بالضػغط 

ي تضػغط عمػى عمى النظاـظ لدفعل إلى قبوؿ الحؿ السياسيظ في الوقت الذي كاف كانت فيل موسػكو اػي التػ
النظاـ لتعطيؿ المفاوضات واالستمرار في الحربظ لتبقي مفتاح الحؿ فػي يػداا وسػيمًة لمضػغط عمػى الغػربظ 

 ووضع دبموماسيتل واستراتيجيتل السممية في طريؽ مسدودظ وتجردأ مف أي خياٍر بديؿ.
ي مػلزؽ ال مخػرج أماـ تصمب الروسظ لـ يكػف لػدى الغػرب الػذي وجػد سياسػتل لمحػؿ السػممي والمفاوضػات فػ

منػػلظ وحػػـر نفسػػل مػػف أي بػػديٍؿ باسػػػتبعادأ كػػؿ الخيػػارات األخػػرىظ لػػـ يبػػػؽ فػػي يػػدأ سػػوى االنتظػػارظ ونصػػػح 
المعارضة وتشجيعها عمى الحوار مع موسكوظ ربما في انتظػار معجػزة انقػالب الموقػؼ الروسػي عمػى نفسػلظ 

 تها المعطمة لمجمس األمف. أو اعتقادًا بلف روسيا ال تممؾ وسائؿ االستمرار طوياًل في سياس
في اذأ األجواءظ كاف مف الطبيعػي أف ينتظػر الغربيػوف بفػارغ الصػبر نتػائا لقػائي األوؿ مػع الػوزير الفػروؼ 
لمعرفػػة اتجػػاأ الػػريح. وكػػاف تقػػديري الػػذي نقمتػػل لهػػـظ مػػف دوف ذكػػر تفاصػػيؿ الحػػوار مػػع الػػوزير الروسػػيظ أف 

الممكػف تطػوير موقفهػاظ لكػف مػا تطمبػل لػيس فػي متناولنػا نحػف موسكو ليست مغمقة تمامًا عمى الحوارظ ومػف 
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السورييفظ لسوء الحظظ وال يهمها كثيرًا كؿ ما نقدمل لها. قالوا كيؼ ذلؾ؟ قمت إف ما تطمبػل موسػكو ال يوجػد 
إال عنػػػدكـظ واػػػو احترامهػػػا واعتػػػرافكـ بهػػػا شػػػريكًا فػػػي السياسػػػة الدوليػػػةظ واػػػذا مػػػا يهمهػػػا أكثػػػر مػػػف أي قواعػػػد 

واسػػتثمارات اقتصػػادية فػػي سػػورية. فهػػي غاضػػبة مػػنكـ وناقمػػة عمػػى تعػػاممكـ معهػػا بالعقوبػػات كدولػػة  عسػػكرية
مػػػػف الدرجػػػػة الثانيػػػػة. وذكػػػػرت لهػػػػـ بعػػػػض أفكػػػػار المرافعػػػػة العنيفػػػػة التػػػػي سػػػػمعتها مػػػػف الػػػػوزير الفػػػػروؼ ضػػػػد 

ت عمػى روسػياظ سياساتهـ. وأضفت: لذلؾ إذا أردتـ اف تساعدوناظ نحف السورييفظ ال يكفي أف تفرضوا عقوبا
ينبغػيظ بػػالتوازيظ أف تفتحػوا حػػوارًا معهػػا. كػاف الجػػواب حاسػػمًا وفوريػًا ومػػف دوف تػػردد : اػذا مسػػتحيؿ. ولػػيس 
الحػػوار الػػذي تريػػدأ موسػػكو حػػوؿ سػػورية فحسػػب. بػػالعكس إنهػػا تػػرفض الحػػوار عػػف سػػوريةظ ألنهػػا تريػػد أف 

رب. واذا ما فهمل الغربيػوف أيضػًا ورفضػوا تستخدـ قدرتها عمى تعطيؿ الحؿ وسيمًة لفتح حوار شامؿ مع الغ
الحديث فيل. وقد أدركت بعد اذأ المحادثة أف قضػيتناظ نحػف السػورييفظ فػي مػلزؽ عميػؽ. وكتبػت بعػداا أنػل 
ال مخػػرج مػػف المحنػػة السػػورية إال بلحػػد حمػػيف: تفػػااـ بػػيف موسػػكو وواشػػنطف أو تفػػااـ بػػيف األطػػراؼ السػػورية 

 ؾ المحظة بعيد المناؿظ بؿ مف باب المحاؿ.فيما بينها. وكالاما بدا في تم
كانػػت تمػػؾ مػػف أكثػػر المحظػػات يلسػػًا فػػي حيػػاتيظ لػػيس ألننػػي أدركػػت انسػػداد األفػػؽ السياسػػي ألزمػػٍة يػػذاب 
نمػا أكثػر مػف  ظ لحساب عممية تصػفية حسػاباٍت فػي النػزاع الغربػي الروسػيظ وا  ضحيتها مئات الشباب كؿ يـو

ا كانت في عالـ تخرظ غير قادرة عمى فهـ مثػؿ اػذا الكػالـ وال حتػى ذلؾ ألف المعارضة التي كنت أنتمي له
سماعلظ زاحفة نحو السالحظ واثقة مف النصرظ ومنغمسة في اإلعداد لحقبة ودستور ما بعػد األسػدظ ومنشػغمة 

 بتوزيع مناصب السمطة والنفوذ فيها عمى األحزاب والتجمعات والمجموعات المتنازعة.
(3) 

لغربيػػوف لمطالبهػػاظ قػػّررت روسػػيا أف تسػػتخدـ سػػورية ميػػدانًا إلبػػراز إرادتهػػا القويػػة فػػي فػػي انتظػػار أف يرضػػ  ا
المواجهػػة السياسػػػيةظ وقػػدرتها عمػػػى إنػػزاؿ األذى بمصػػػالح الغػػرب العميػػػاظ أي بسػػمعتل وصػػػدقيتل االسػػػتراتيجية 

لي ومصػالح الشػعوب المستهترة بالقػانوف الػدو الغرب يتصّورأظ وتدفيع حكوماتل  واألخالقيةظ إلى أبعد مما كاف
وسػػالمهاظ ثمػػف سياسػػاتها السػػابقةظ أكثػػر مػػا يمكػػف مػػف اإلذالؿ واإلاانػػة. واكػػذا أطمقػػت أيػػدي األسػػد وحمفائهػػا 
اإليػػرانييف عمػػى الجبهػػة العسػػكريةظ وأغمقػػت طريػػؽ المفاوضػػات السياسػػيةظ واكتفػػت عمػػى الجبهػػة الدبموماسػػية 

ال تنتهػػي بشػػلف قػػراراٍت أمميػػة ال تكػػاد تصػػدرظ بعػػد  بالمناكفػػات فػػي مجمػػس األمػػفظ وتقطيػػع الوقػػت بمشػػاوراتٍ 
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تفريغهػػا مػػف محتوااػػاظ وسػػحب الصػػاعؽ منهػػاظ حتػػى تفقػػد قيمتهػػاظ لتبػػدأ مشػػاوراٌت جديػػدٌة عمػػى قػػرارات بديمػػةظ 
 وامـ جّرا.

وبعكس ما يعتقد كثيروفظ لـ يكف استخداـ األسمحة المحرمة في الحرب السوريةظ بما فيها الكيميائيػةظ مبػادرة 
ردة أو طائشة مف األسد وحمفائل اإليػرانييف. ومػا كػاف فػي وسػع اػؤالء أف يسػمحوا ألنفسػهـ بتحػدي اإلرادة منف

الدوليةظ الحساسة جدًا في اػذا الموضػوعظ لػو لػـ تكػف تمػؾ إرادة الػروس أنفسػهـ فػي سػعيهـ إلػى إظهػار مػدى 
لتقاليػػد واألعػػراؼ الدوليػػة التػػي قػػدرتهـ عمػػى الػػذااب بعيػػدًا فػػي تحػػدي سياسػػة الغػػرب وتحطػػيـ منظومػػة القػػيـ وا

يقػػػيـ عميهػػػا أركػػػاف ايمنتػػػل العالميػػػة. المسػػػتخدـ الحقيقػػػي واألوؿ ألسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿظ التػػػي طالمػػػا اّدعػػػى 
الغرب أنل لف يقبؿ أف يستخدمها أحدظ وبنى شوكتل عمى فرض احترامهػا عنػدما يريػدظ اػي موسػكو. والهػدؼ 

ظهار عجز   أ وقمة حيمتل وتراجعل أماـ إرادة روسيا الحديدية.او بالضبط كسر صدقية الغربظ وا 
لقػػػد أراد الػػػروس تمريػػػا وجػػػل الغػػػرب فػػػي الوحػػػؿ فػػػي سػػػوريةظ وقػػػد فعمػػػوا ذلػػػؾظ وربحػػػوا اػػػذأ الحػػػرب. وحػػػاوؿ 
الغربيوف أف يغطوا عمى ازيمتهـ وانسحابهـ مف المواجهة مع روسػيا بتضػخيـ مسػللة الحػرب عمػى ااٍلراػابظ 

هـ فيهاظ لكنهـ في المحصمة النهائية خسروا الحرب االسػتراتيجيةظ وتركػوا سػورية والتطبيؿ اإلعالمي لمساامت
راينة في يدي موسكو وطهراف. لـ يحصػؿ ذلػؾ بسػبب التفػوؽ العسػكري الروسػي عمػيهـظ وال بسػبب افتقػاراـ 

روا منػػذ الحنكػػة والحكمػػة والتفػػااـ فيمػػا بيػػنهـظ ولكػػف ألنهػػـ لػػـ يفهمػػوا طبيعػػة الحػػربظ وأبعاداػػا العولميػػة وقػػرّ 
بدايػة األحػداث السػػورية أف يبقػوا خارجهػػاظ وأف ال يتوّرطػوا فيهػػاظ أي أف ال يكػوف لػػديهـ أي خيػارظ ال سياسػػي 
وال عسػػكريظ وأف يتركػػوا مفتػػاح الحػػؿ فػػي يػػد غيػػراـظ واكتفػػوا مػػف الخطػػط السياسػػية بالعقوبػػات والتصػػريحات 

جػػػع عمػػيهـ. فخرجػػػوا مػػػف الصػػراع قبػػػؿ أف يبػػػدأظ العنتريػػة اسػػػتراتيجية لػػردع الػػػروس أو االيػػػرانييف وفػػرض الترا
وأخفػػػوا انسػػػػحابهـ واسػػػػتقالتهـ األخالقيػػػػة والسياسػػػية وراء سػػػػحابٍة اّشػػػػٍة مػػػػف الحػػػديث عػػػػف انقسػػػػاـ المعارضػػػػة 

 وتشتتها.
والواقع أف الغربييف قد فكػروا بمنطػؽ الحسػابات والمكاسػب الماديػة الصػغيرةظ واعتقػدوا أف سػورية ال تممػؾ مػا 

نقاذااظ واي ال قيمة لها وال أاميةظ وأقنعوا أنفسهـ بلف روسيا لف تفيد مف احتاللهػا شػيئًاظ إف يثير الحماس إل
لػـ تػػدف نفسػػها بالسػػقوط فػػي مسػتنقع أفغػػاني جديػػد. لكػػف الػػروس الػذيف لػػـ يفكػػروا بسػػورية أصػػاًلظ وال بموارداػػا 

وعبػرة لمغػربييف وغيػراـظ نظػروا الطبيعيةظ ولـ يهمهػـ مصػير شػعبهاظ لكػنهـ جعمػوا مػف إبادتػل الجماعيػة درسػًا 
إليهػا حربػػًا اسػػتراتيجية لتغييػر مػػوازيف القػػوى وقواعػػد االشػتباؾ العالميػػةظ وتعػػامموا معهػا فرصػػة لتحطػػيـ كبريػػاء 
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نهاء استفرادأ بالقرار الدوليظ أي مناسبة لتقػويض صػدقيتل االسػتراتيجيةظ وزعزعػة ايمنتػل  الغرب وغطرستل وا 
ظهار جبنل ونذالتل أماـ أنظار شعوب العالـ أجمع.اإلقميمية والعالميةظ وتركيع  لظ وا 

اػػذا اػػو المعنػػى الحقيقػػي لمعػػرض الػػذي تحػػدثت الصػػحافة عػػف تقديمػػل مػػف الغػػرب لروسػػيا فػػي سػػبيؿ وقػػؼ 
المذبحة السورية. واو يمثؿ اعترافًا مف الغرب بفشمل في التعامؿ مع المسللة السوريةظ وخسػارتل المبػادرة فػي 

رفضػل االلتػزاـ بمسػؤولياتل الدوليػةظ والتخمػي عػف التضػامف اإلنسػاني الػذي اػو جػوار  الشرؽ األوسطظ بسبب
 رسالة المنظمة الدولية ومواثيؽ األمـ المتحدة ومبّرر وجوداا.

والسؤاؿ: ماذا ربحت روسيا بالضػبطظ واػؿ اػي قػادرة عمػى تحمػؿ تكػاليؼ اػذا "النصػر" األكثػر مػرارة وخطػرًا 
فػػي ضػػـ روسػػيا إلػػى دائػػرة القػػرار الػػدوليظ ويقطػػع الطريػػؽ عمػػى والدة حػػرب مػػف الهزيمػػة؟ واػػؿ يػػنجح الغػػرب 

بػػاردة جديػػدة تهػػدد بتحويػػؿ سػػورية إلػػى كوريػػة ثانيػػةظ أـ اػػو فػػي طريقػػل إلػػى بمػػورة الػػرد الرامػػي إلػػى تقػػويض 
 صعود روسيا والقضاء عمى مكاسبها الهشة الجديدة؟ لمحديث بقية.
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 كىاث عسبيت في سىزيت.. ملاذا وكيف؟

 7102\4\72  العربي الجديد  يد دليخورش
لـ يكف تسريب اإلدارة األميركية عبر صحيفة ووؿ ستريت جورناؿ فكرة إنشاء قػوة عربيػة لتحػؿ محػؿ القػوات 
األميركيػػة فػػي شػػماؿ شػػرؽ سػػورية إال تعبيػػرا عػػف بحػػث اػػذأ اإلدارة عػػف اسػػتراتيجية عمميػػة لسػػحب قواتهػػا مػػف 

نالػػد ترامػػبظ مػػراٍت عػػف نيتػػل سػػحب اػػذأ القػػوات قبػػؿ أف يحػػدد سػػتة سػػوريةظ إذ سػػبؽ وأف أعمػػف الػػرئيسظ دو 
أشػػػهر لػػػذلؾ. وتقػػػـو الخطػػػة األميركيػػػةظ كمػػػا سػػػّربتها الصػػػحيفة األميركيػػػةظ عمػػػى إرسػػػاؿ جنػػػود مػػػف السػػػعودية 
ومصػػر واإلمػػارات وقطػػرظ إال أف مػػف الواضػػح أف اػػذأ الخطػػة لػػـ تنضػػا بعػػدظ وتواجػػل عقبػػات كثيػػرةظ مػػع أف 

ظ 2015أ القوات ليست جديدةظ إذ سبؽ وأف طرحت كؿ مف السعودية وتركيػا الفكػرة عػاـ فكرة إرساؿ مثؿ اذ
مػػع اخػػتالؼ رؤيػػة كػػؿ طػػرٍؼ لمهمػػة اػػذأ القػػوات وأاػػدافها. ولعػػؿ عػػدـ إنضػػاج اػػذأ الخطػػة يفسػػر الحػػديث 
األميركي عف مفاوضات متواصمة بيف مستشار األمف القػومي األميركػيظ جػوف بولتػوفظ ومػدير االسػتخبارات 

لمصرية بالوكالةظ عباس كامػؿظ بشػلف المسػاامة المصػريةظ حيػث يبػدو أف اإلدارة األميركيػة تػرااف عمػى أف ا
تكػػوف المسػػاامة المصػػرية كبيػػرة لجهػػة عػػدد العناصػػر العسػػكرية المحتمػػؿ إرسػػالها إلػػى سػػوريةظ نظػػرا إلػػى أف 

اػػو التمويػػؿ المػػاليظ فيمػػا السػػعودية واإلمػػارات مشػػغولتاف بػػالحرب فػػي الػػيمفظ حيػػث يبقػػى دورامػػا األساسػػي 
 يتركز الدور المصري عمى إرساؿ أكبر عدد مف القوات.

القػوات األميركيػة رات مهمػة: إعػالف ترامػب نيتػل سػحب الالفت أف الطػرح األميركػي جػاء فػي ظػؿ ثالثػة تطػو 
ؿ مػػف سػػوريةظ مػػا لػػـ تغػػط السػػعودية التكمفػػة الماليػػة لبقػػاء اػػذأ القػػواتظ ويبػػدو أف اػػذا الهػػدؼ تحقػػؽ فػػي ظػػ

الحػػديث عػػف اسػػتعداد سػػعودي لهػػذا التمويػػؿ. تنفيػػذ الواليػػات المتحػػدة وفرنسػػا وبريطانيػػا ضػػربات جويػػة عمػػى 
مراكػز ومقػار لمنظػاـ السػوريظ عمػػى خمفيػة اسػتخدامل السػالح الكيميػائي فػػي دومػا. الحػديث عػف نيػة الواليػػات 

ا فػي مدينػة درعػاظ أشػبل بمػا اػو المتحػدة إقامػة مػا يشػبل منطقػًة تتمتػع بحكػـ ذاتػي فػي جنػوب سػوريةظ وتحديػد
قػػائـ فػػي شػػرقي الفػػرات مػػف خػػالؿ التعػػاوف مػػع األردف. وعميػػلظ تبػػدو فػػي ظػػؿ اػػذأ التطػػورات فكػػرة إنشػػاء قػػوة 
عربيػػة فػػي سػػورية منسػػجمة مػػع اسػػتراتيجية ترامػػب التػػي تقػػـو عمػػى تحميػػؿ الػػدوؿ العربيػػة مسػػؤولية األعبػػاء 

النفػػػوذ األميركػػػي فػػػي مواجهػػػة المشػػػروع اإليرانػػػي فػػػي سػػػورية  الماليػػػة الناجمػػػة عػػػف اسػػػتمرار اسػػػتراتيجية بقػػػاء
ومنطقػػة الشػػرؽ األوسػػطظ ومحاولػػة دفػػع مصػػر إلػػى االنخػػراط فػػي اػػذأ المواجهػػةظ عمػػى اعتبػػار أف الواليػػات 
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المتحدة تقدـ لها مساعدات مالية سنويةظ فيما بات معروفا أف ترامب لف يقدـ مسػاعدات ألي دولػة أو طػرؼ 
 مقابؿ.مف دوف خدمات في ال

وثّمة مف يرى أف فكرة إرساؿ قوات عربية لتحؿ محؿ القوات األميركية إلى سورية أقػرب إلػى الخيػاؿظ بسػبب 
كثرة العقبػات والتحػديات والتػداعيات المحتممػةظ ولعػؿ مػف أاػـ العقبػات: أف السػعودية واإلمػارات غارقتػاف فػي 

ة مػع قصػؼ الحػػوثييف الصػاروخي اليػػومي الحػرب فػي الػػيمفظ بػؿ ثّمػػة مخػاطر باتػت تهػػدد األراضػي السػػعودي
السعوديةظ فكيؼ لهاتيف الدولتيف إرساؿ قوات إلى سورية في اذأ الظروؼ؟ فػي حػاؿ قػّررت الػدولتاف إرسػاؿ 
مثؿ اذأ القوات إلى سورية تحت الضػغط األميركػيظ كيػؼ لهػذأ القػواتظ وكػذلؾ القػوات المصػريةظ أف تعمػؿ 

واصمة بيف اذأ الدوؿ وقطر؟ مصر وعمى الرغـ مف أنهػا تبػدو الدولػة مع القوات القطرية في ظؿ األزمة المت
الوحيدة القادرة عمى إرساؿ اذأ القوات إلى سوريةظ إال أنها قػد تجػد صػعوبة كبيػرة فػي اتخػاذ اػذا القػرارظ فقػد 

 سبؽ أف رفضت إرساؿ قوات إلى اليمف.
ات المتعمقػػػة بمهػػػاـ اػػػذأ القػػػواتظ وبغػػػض النظػػػر عػػػف اػػػذأ الصػػػعوبات والعقبػػػاتظ فػػػطف األاػػػـ يتعمػػػؽ بالتحػػػدي

والسػػػؤاؿ انػػػا: مػػػا اػػػو الهػػػدؼ األساسػػػي مػػػف إرسػػػاؿ اػػػذأ القػػػوات؟ أوالظ مػػػف الصػػػعب تخيػػػؿ أف اػػػذأ القػػػوات 
سػػتذاب لمحاربػػة الجػػيش السػػوريظ فػػي ظػػؿ عػػدـ مطالبػػة اػػذأ الػػدوؿ بطسػػقاط النظػػاـظ فحتػػى السػػعودية التػػي 

عهػػداا محمػػد بػػف سػػمماف أخيػػرا فػػي واشػػنطف إنػػل  كانػػت تطالػػب سػػابقا برحيػػؿ الػػرئيس بشػػار األسػػدظ قػػاؿ ولػػي
ينبغي القبوؿ بحكـ األسد. وعميلظ ثّمػة صػعوبة فػي إقنػاع الػدوؿ المػذكورة بمهمػة اػذأ القػواتظ خصوصػا وأف 

 معركة القضاء عمى "داعش" تبدو في نهايتها. 
وكػػػؿ مػػػف النظػػػاـ  ثانيػػػاظ إرسػػػاؿ قػػػوات عربيػػػة إلػػػى سػػػورية مػػػف دوف موافقػػػة النظػػػاـ يفػػػتح بػػػاب المواجهػػػة بينهػػػا

يػػػراف وحػػػزب اهلل وروسػػػيا. وتبػػػدو اػػػذأ الفكػػػرة جنونيػػػة ومسػػػتبعدةظ إذا مػػػا عممنػػػا أف تػػػداعيات اػػػذأ  السػػػوري وا 
 المواجهة ستكوف كبيرًةظ مقارنة بالهدؼ األميركي المعمفظ أي تحقيؽ االستقرار في شماؿ شرؽ سورية.

دات حمايػة الشػعب الكرديػة المتحػالفتيف مػع إف إرساؿ اذأ القػوات بهػدؼ دعػـ قػوات سػورية الديمقراطيػة ووحػ
اإلدارة األميركيػػػة يفػػػتح بػػػاب المواجهػػػة المباشػػػرة مػػػع تركيػػػا التػػػي تحػػػارب اػػػذأ القػػػواتظ وتصػػػنفها فػػػي خانػػػة 

 اإلراابظ واو ما يعقد النزاع أكثر في الشماؿ السوريظ ال تحقيؽ االستقرار كما تقوؿ الخطة األميركية.
فكػػرة إرسػػاؿ قػػوات عربيػػة تحػػؿ محػػؿ قػػوات أميركيػػةظ أمػػاـ مجموعػػة مػػف  فػػي ظػػؿ اػػذا المشػػهد الصػػعبظ تبػػدو

 السيناريواات المفتوحة: 
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أوالظ توسيع فكرة جنسية القوات المشاركة في الذااب إلى سوريةظ مثال أف تكوف إسػالمية وال سػيما باكسػتافظ 
حالؼ لػـ يػدخؿ إلػى حيث سبؽ وأف أعمنت السعودية عف تلسيس تحالؼ إسالميظ عمى الرغـ مف أف اذا الت

 حيز التنفيذ لجهة المشاركة في الحروب المندلعة في المنطقة. 
ثانيػػػاظ أف تقتصػػػر المسػػػاامة العربيػػػة عمػػػى التمويػػػؿ المػػػاليظ بمعنػػػى أف يػػػتـ اإلقػػػرار الرسػػػمي بتمويػػػؿ عربػػػيظ 

رسػػمت أخيػػرا وتحديػػدا خميجيػػاظ لمقػػوات األميركيػػة وحمفائهػػا مػػف دوؿ الغػػربظ وال سػػيما فرنسػػا وبريطانيػػا التػػي أ
قوات إلى منطقة شرؽ الفراتظ واستقرت مبدئيا في مدينة منبا. وقد يفتح اذا األمػر البػاب أمػاـ دوؿ أخػرىظ 

 إلرساؿ قواتها إلى سورية. 
المقومػات غيػر متػوفرة سػورية غيػر واقعيػةظ نظػرا إلػى أف  ثالثاظ ثّمة مف يرى أف فكرة إرساؿ قوات عربيػة إلػى

مػػف حػػدة النػػزاع فػػي سػػورية. وعميػػلظ قػػد تتخمػػى الواليػػات المتحػػدة عػػف اػػذأ الفكػػرةظ أوالظ ومػػف ثػػـ إنهػػا سػػتزيد 
بسػػبب العقبػػات والمخػػاطر الكثيػػرة. لكػػف بعػػد أف تػػؤمف التمويػػؿ الػػالـز لبقػػاء قواتهػػا فػػي المرحمػػة المقبمػػةظ ريثمػػا 

 يتـ التوصؿ إلى تسويٍة سياسيٍة لرزمة السورية. 
اذأ العقبات الكثيرةظ فطف دوؿ الخمياظ وتحديدا السػعودية واإلمػاراتظ  رابعاظ ثّمة مف يرى أنلظ عمى الرغـ مف

نمػػا مػػف خػػالؿ فكػػرة إرسػػاؿ  سػػتعمالف عمػػى إنجػػاح المقتػػرح األميركػػيظ ولكػػف لػػيس مػػف خػػالؿ قػػوات البمػػديفظ وا 
قوات مف السوداف واألردف وباكستافظ وربمػا غيراػا مػف الػدوؿ العربيػة واإلسػالمية إلػى سػوريةظ عمػى أف تقػدـ 

لدولتاف التمويؿ. وثّمػة مػف يػرى أف اػذأ الفكػرة قػد تكػوف عمميػة أكثػرظ نظػرا لحساسػية إيػراف والنظػاـ السػوري ا
يػراف عمػػى  مػف إرسػاؿ قػوات سػػعودية إلػى سػوريةظ واحتمػػاؿ أف يفجػر اػذا األمػػر حربػا واسػعة بػػيف السػعودية وا 

 األراضي السورية.
سػػالمية فػػي سػػورية مهمػػة لػػردارة األميركيػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽظ تبقػػى فكػػرة نشػػر قػػوات عربيػػ ة وا 

وحمفائها في المنطقػةظ فالثابػت أنػل ال يمكػف تصػور انسػحاب أميركػي مػف سػورية قبػؿ نشػر مثػؿ اػذأ القػواتظ 
ألف غيػػر ذلػػؾ يعنػػي انتصػػار المشػػروعيفظ اإليرانػػي والروسػػيظ فػػي المنطقػػةظ واػػو مػػا ال تقبػػؿ بػػل ال الواليػػات 

مارات. وعميلظ سيتركز الجدؿ في المرحمػة المقبمػة عمػى عػدد اػذأ القػواتظ ومػف أي المتحدة وال السعودية واإل
دولػػةظ وتحديػػد مهػػاـ اػػذأ القػػواتظ وأمػػاكف تمركزاػػا. وفػػي جميػػع األحػػواؿظ يمكػػف القػػوؿ إف إرسػػاؿ اػػذأ القػػوات 
 إلػى سػػورية سيشػػكؿ منعطفػػا جديػػدا فػي األزمػػة السػػوريةظ سػػيما لجهػػة احتمػاؿ حصػػوؿ مواجهػػات كبػػرىظ ولعػػؿ
مػػف رحػػـ اػػذأ المرحمػػة قػػد نجػػد تحالفػػات مختمفػػة أو جديػػدةظ فػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف إعطػػاء الواليػػات المتحػػدة 
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وضػػعية خاصػػة لعالقػػة السػػعودية بحمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي )النػػاتو(ظ عمػػى شػػكؿ حميػػٍؼ رئيسػػي خػػارج الحمػػؼظ 
ت عربيػػة إلػػى كمػػا اػػو حػػاؿ العالقػػة مػػع إسػػرائيؿظ وذلػػؾ مكافػػلة لمسػػعودية فػػي حػػاؿ وافقػػت عمػػى إرسػػاؿ قػػوا

 سورية.
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 في طسيله الى اسسائيل والسعىدًت وألازدن..بىمبيى الى بسوكسل حامال "إلاجفاق الىىوي إلاًساوي"

 7102\4\72 وكاالت:  -أمد/ واشنطن 
جديػد مػارؾ بومبيػو الػذي وافػؽ الكػونغرس عمػى تعيينػل الخمػيس أعمنت وزارة الخارجيػة األميركيػة أف الػوزير ال

سيشارؾظ اليـو الجمعةظ في بروكسؿ في اجتماع لمحمؼ االطمسي قبؿ اف يزور السعودية واسػرائيؿ واالردف. 
وقالت المتحدثة باسـ الخارجية االميركية ايذر نويرت قبيؿ اقالع طائرة الوزير بومبيػو إلػى بروكسػؿ أف اػذأ 

 تؤكد "أامية اؤالء الحمفاء والشركاء األساسييف في المنطقة". الزيارات
وصادؽ الكونغرس األميركيظ الخميسظ عمػى تعيػيف رئػيس وكالػة االسػتخبارات المركزيػة "سػي تي ايػل" مايػؾ 
بومبيو وزيرا لمخارجيةظ عمى أف ينكب فورا عمى متابعة ممفيف ساخنيف اما كوريػا الشػمالية والنػووي اإليرانػي. 

دى الرئيس األميركي دونالد ترامب "سرورأ" لتثبيت بومبيػو فػي اػذا المنصػب الحسػاسظ وقػاؿ فػي بيػاف إّف وأب
"وجود وطني مواوب يتمتع بطاقة وذكاء مثؿ مايؾ عمى رأس وزارة الخارجيةظ يشّكؿ رصػيدا بػارزا لبمػدنا فػي 

 اذأ المحظة الحرجة في تاريخنا".
واـ مصػػالح أميركػػا فػػي المقػػاـ األوؿ. لديػػل ثقتػػي. لديػػل دعمػػي". وأضػػاؼ ترامػػب أف بومبيػػو "سيضػػع عمػػى الػػد

لػى بػدء العمػؿ فػورا". ُيصػّنؼ بومبيػو فػي  وبعد أداء اليميفظ قاؿ بومبيو "أتطمع إلى خدمة الشعب األميركي وا 
خانة "الصقور". وبعيد تثبيتل وزيػرا لمخارجيػةظ غػادر فػورا إلػى بروكسػؿ لممشػاركة الجمعػة فػي اجتمػاع لػوزراء 

سرائيؿ.خا  رجية حمؼ شماؿ األطمسيظ عمى أف يجوؿ الحقا عمى السعودية واألردف وا 
وُيتوقع أف يحمؿ بومبيو معل إلى بروكسػؿ مػا ُيػرّددأ ترامػب بشػلف قيػاـ دوؿ اعضػاء الحمػؼ االطمسػي بزيػادة 

بعػػة والخمسػػيف نفقاتهػػا العسػػكرية والحػػد مػػف المسػػاامة الماليػػة االميركيػػة فػػي ميزانيػػة الحمػػؼ. يبمػػا بومبيػػو الرا
. ووافػػػؽ الكػػػونغرس عمػػػى تثبيتػػػل وزيػػػرا لمخارجيػػػة 2017وتسػػػّمـ ادارة "سػػػي تي ايػػػل" فػػػي كػػػانوف الثاني/ينػػػاير 

 .42صوتا مقابؿ  57بلكثرية 
ويلخذ الديموقراطيوف عمى بومبيو ميولػل الحربيػة وتصػريحاتل المعاديػة لممسػمميف ولممثميػيف. إال أف سػبعة مػف 

اطييف صػػػوتوا مػػػع ذلػػػؾ لصػػػالحل الخمػػػيس. ويتػػػزامف تسػػػّممل وزارة الخارجيػػػة مػػػع أعضػػػاء الكػػػونغرس الػػػديموقر 
تعيػػػيف جػػػوف بولتػػػوف مستشػػػارا لرمػػػف القػػػوميظ مػػػا يػػػدؿ عمػػػى توجػػػل االدارة االميركيػػػة نحػػػو سياسػػػة خارجيػػػة 

 متشددة.
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ئيسظ وقاؿ بولتوف عػف بومبيػو فػي الثػاني عشػر مػف نيسػاف/ابريؿ "نحػف بحاجػة إليػل وزيػرا لمخارجيػة لػدعـ الػر 
فػنحف نواجػل ممفػات فػي السياسػة الخارجيػة اػي االصػعب". ُيعتبػر بومبيػو مػف أكثػر المعػاديف لالتفػاؽ النػػووي 

. ومػف المقػرر أف يعمػف الػرئيس االميركػي فػي الثػاني 2015مع إيػراف الػذي تػـ التوصػؿ اليػل فػي تموز/يوليػو 
ب بػالدأ منػل اـ انػل سػيعطي فرصػة عشر مػف ايار/مػايو موقفػل النهػائي مػف اػذا االتفػاؽ ومػا إذا كػاف سيسػح

 لتحسينل.
والموقػػؼ األميركػػي اػػذا مػػف االتفػػاؽ النػػووي االيرانػػي يتعػػارض مػػع مواقػػؼ كػػؿ الػػدوؿ االوروبيػػة التػػي تؤكػػد 
ضػػرورة الحفػػاظ عميػػل. وخػػالؿ زيارتػػل االخيػػرة لواشػػنطفظ طػػرح الػػرئيس الفرنسػػي ايمانويػػؿ مػػاكروف التفػػاوض 

نػػووي االيرانػػي الحػػالي لتمبيػػة المطالػػب االميركيػػة ولتجنػػب خػػروج واشػػنطف عمػػى اتفػػاؽ يكػػوف مكمػػال لالتفػػاؽ ال
 مف االتفاؽ.

 المالذ االخير: الحرب
بالنسػػػبة إلػػػى الممػػػؼ الكػػػوري الشػػػماليظ فقػػػد دخػػػؿ بومبيػػػو فػػػي تفاصػػػيمل عنػػػدما التقػػػى سػػػرا خػػػالؿ عطمػػػة عيػػػد 

قمػة مرتقبػة مػع ترامػب مطمػع  اوفظ عمػى أمػؿ تعبيػد الطريػؽ أمػاـ-الفصح الػزعيـ الكػوري الشػمالي كػيـ جونػا
حزيراف/يونيو. وفي مؤشػر إلػى أاميػة الممػؼ الكػوري الشػمالي قبيػؿ اػذأ القمػةظ نشػرت المتحدثػة باسػـ البيػت 

 األبيض سارأ ساندرز صورتيف لبومبيو مصافحا الزعيـ الكوري الشمالي خالؿ المقاء السري.
رامػب( فػي جهودنػا لنػزع السػالح النػووي مػف شػبل وكتبت ساندرز أّف بومبيػو "سػيقـو بعمػؿ ممتػاز لمسػاعدة )ت

الجزيرة الكورية". مف جهتل أعمف السناتور الجمهوري بوب كوركر الخميسظ بعد تصويتل لصػالح بومبيػوظ أّف 
 األخير او "الشخص المثالي" لمقياـ بػ"الجهود الدبموماسية" مع بيونا يانا.

ثػػػر مناقشػػػات حػػػادة وصػػػعبةظ وافقػػػت لجنػػػة الشػػػؤوف الخ ارجيػػػة فػػػي الكػػػونغرس اإلثنػػػيف عمػػػى تسػػػّمـ بومبيػػػو وا 
الخارجيػػةظ بعػػد أف وافػػػؽ السػػناتور الجمهػػػوري رانػػد بػػوؿ عمػػػى ذلػػؾ إثػػػر معارضػػة سػػابقة. وكػػػاف اػػذا األخيػػػر 

 يرتاب مف مواقؼ بومبيو إزاء الحرب في العراؽ ومف براما المراقبة األميركية.
مػػف نيسػػاف/أبريؿظ عمػػؿ بومبيػػو جااػػدا عمػػى نػػزع وخػػالؿ جمسػػة االسػػتماع أمػػاـ الكػػونغرس فػػي الثػػاني عشػػر 

صػفة "الصػقر" عنػلظ وقػاؿ "إف الحػػرب تبقػى ويجػب اف تبقػى المػالذ االخيػػر". يخمػؼ بومبيػو ريكػس تيمرسػػوف 
الػػذي أقيػػؿ بشػػكؿ فػػظ فػػي تذار/مػػارس الماضػػي. ولػػـ يػػتمكف تيمرسػػوف المعػػروؼ بسياسػػتل الخارجيػػة المعتدلػػة 

 أكثر تشددا.مف كسب ثقة رئيسل الراغب في سياسة 
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ودعا عدد مف أعضاء مجمس الشيوخ وبينهـ جمهوريوفظ وزير الخارجية الجديد الػى العمػؿ عمػى كػبح جمػاح 
ترامػػػب. وبومبيػػػو مػػػف مواليػػػد كاليفورنيػػػاظ وكػػػاف طميػػػع دورتػػػل لػػػدى تخّرجػػػل مػػػف كميػػػة ويسػػػت بوينػػػت العسػػػكرية 

 الشهريةظ قبؿ أف يدرس الحقوؽ في جامعة اارفرد.
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 اع امللبل في سىزيت... ومساٍع إكليميت لتفادي املعسكتإدلب محىز الصس 

 7102\4\72العربي الجديد       عدنان عمي
تتسػػارع المشػػاورات السياسػػية اإلقميميػػة والدوليػػة بشػػلف الممػػؼ السػػوريظ ليتجػػاوز األمػػر مجػػرد الحػػديث المكػػرر 

فػي المشػهد السػوري ضػماف  حوؿ ضرورة دعـ العممية السياسيةظ وسػط محػاوالت األطػراؼ األساسػية الفاعمػة
تحقيؽ أجنداتها. وبينما كانت فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدةظ إلى جانػب األردف والسػعودية تجتمػعظ أمػس 
الخميسظ عمى اامش مؤتمر مكافحة تمويؿ اإلرااب فػي فرنسػاظ كػاف وزيػر الػدفاع األميركػي جػيمس مػاتيس 

يلسػػؼ" لعػػدـ االحتفػاظ بقػػوة أميركيػة فػػي سػوريةظ مشػػيرًا فػػي  يؤكػد أف بػػالدأ لػف تسػػحب قواتهػا ا ف لكػػف "ربمػا
الوقػػت نفسػػل إلػػى أف فرنسػػا أرسػػمت مجموعػػة مػػف القػػوات الخاصػػة إلػػى سػػورية مػػف أسػػبوعيف لتعزيػػز المهمػػة 
األميركيةظ مضيفًا "ستشهدوف جهدا جديدا في وادي الفػرات فػي األيػاـ المقبمػة"ظ فػي إشػارة إلػى العمميػات ضػد 

ف جهتهػػاظ كانػػت الخارجيػػة الروسػػية تشػػدد عمػػى أاميػػة االجتمػػاع الثالثػػيظ الػػذي ُيعقػػد غػػدًا تنظػػيـ "داعػػش". مػػ
يػػػراف وتركيػػاظ والػػػذي يسػػػبؽ لقػػاء بػػػيف وزيػػػر الخارجيػػة الروسػػػي سػػػيرغي  السػػبتظ بػػػيف وزراء خارجيػػة روسػػػيا وا 

وازاة مايو/أيػػار المقبػػؿ لبحػػث الوضػػع جنػػوبي سػػورية. فػػي مػػ 3الفػػروؼ ونظيػػرأ األردنػػي أيمػػف الصػػفدي فػػي 
ذلػػؾظ كػػاف الفتػػًا نعػػي المبعػػوث األممػػي إلػػى سػػوريةظ سػػتيفاف دي ميسػػتوراظ عمميػػة أسػػتانة حػػوؿ سػػوريةظ بقولػػل 
إنهػػا اسػػتنفدت طاقاتهػػا بالكامػػؿظ نظػػرًا لمعػػدد المحػػدود مػػف األطػػراؼ المنخرطػػة فيهػػا. وقػػاؿ دي ميسػػتورا فػػي 

الشكؿ كانت مبادرة جيدةظ لكنػل أضػاؼ: حديث لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(ظ إف المفاوضات بهذا 
"الحقيقة تكمف في أف المبادرة الروسية بمغت حدودااظ وكانت أستانة وال تزاؿ مبادرة جيدة لمغايةظ لكف دعونػا 

. لػـ تشػارؾ جميػع األطػراؼ فػي اػذا 15ننظر إليها مف منظور تخػر. ثالثػة بمػداف فقػط منخرطػة فيهػا ولػيس 
تػرض أف تػؤدي العمميػة إلػى وقػؼ تصػعيد النػزاع ولكػف التصػعيد وقػع". وأشػار المحفؿ". وتابع: "كاف مف المف

إلػػى أف سوتشػػي كانػػت سػػتعتبر مبػػادرة ممتػػازة لمحػػوار السػػوريظ لػػو تػػـ تنظػػيـ المجنػػة الدسػػتوريةظ لكػػف ذلػػؾ لػػـ 
يحدث حتى ا ف. وفيما تعكس تصريحات دي ميستورا رغبة منل فػي إعػادة إحيػاء مسػار مفاوضػات جنيػؼظ 

أف روسػػػيا سػػػتكوف فػػػي وارد التخمػػػي عػػػف مسػػػار أسػػػتانةظ واػػػو مػػػا يفسػػػر وصػػػؼ الخارجيػػػة الروسػػػية  ال يبػػػدو
 لالجتماع الثالثي باالستثنائيظ إذ ُينتظر أف يبحث قضايا عدة يتقّدمها مصير محافظة إدلب.

كيػا وتشير معطيػات عػدة إلػى أف مصػير إدلػب بػات عمػى الطاولػة فػي المرحمػة القريبػة المقبمػةظ إذ سػيكوف لتر 
دور رئيسي في تحديد مالمح مستقبؿ المحافظػةظ ومػا تضػمل مػف فصػائؿ عسػكرية كثيػرةظ ومهجػري المنػاطؽ 
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لػػى جانػػب االسػػتراتيجية التركيػػة التػػي  األخػػرىظ فضػػاًل عػػف أكثػػر مػػف مميػػوني نسػػمة مػػف سػػكاف المحافظػػة. وا 
دلػب ومحاولػة دمجهػا سوؼ تسعى عمى األرجح إلى التخفيػؼ مػف حػدة التػوترات بػيف القػوى المتصػادمة فػي إ

تحت قيادة واحدة عمى غرار ما فعمت في مناطؽ "درع الفرات"ظ فطف انػاؾ اسػتراتيجية مقابمػة لمنظػاـ السػوري 
يرافظ وسيعمؿ اذا الطػرؼ عمػى إخضػاع إدلػب لػلظ ومحاولػة ضػـ المحافظػة إلػى سػيطرة  ومف خمفل روسيا وا 

وتخراػػػا منطقتػػػي القممػػػوف والغوطػػػة  النظػػػاـظ كمػػػا حصػػػؿ ويحصػػػؿ مػػػع المنػػػاطؽ األخػػػرى فػػػي محػػػيط دمشػػػؽ
 الشرقية وا ف في جنوب دمشؽ.

وتقػػـو االسػػتراتيجية التركيػػة الحتػػواء الوضػػع فػػي إدلػػب عمػػى مرتكػػزات عػػدةظ بػػدأت عمميػػًا بنشػػر نقػػاط مراقبػػة 
يػػرافظ ثػػـ وقػػؼ االقتتػػاؿ فػػي  تركيػة فػػي المحافظػػة بموجػػب اتفاقيػػة "خفػػض التصػػعيد" التػػي وّقعتهػا مػػع روسػػيا وا 

ظػػة بػػيف "ايئػػة تحريػػر الشػػاـ" )النصػػرة سػػابقًا( و"جبهػػة تحريػػر سػػورية"ظ والػػذي حصػػد خػػالؿ الشػػهريف المحاف
الماضػييف أرواح نحػو ألػؼ قتيػؿ مػػف الطػرفيف فضػاًل عػف تالؼ الجرحػىظ وسػػاعد دعايػة النظػاـ وروسػيا بػػلف 

ضػف الػوطف" عمػى غػرار المحافظة باتت معقاًل لػ"اإلرااب"ظ وال يمكف إنهاء الفوضى فيها إال بعودتهػا إلػى "ح
 المناطؽ األخرى.

ويقضػي اتفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ النػػارظ الػذي جػػرى التوصػػؿ إليػػل مسػػاء الثالثػاء الماضػػيظ بطنهػػاء االقتتػػاؿ بشػػكؿ 
دائػـ وكامػؿ مػػع تثبيػت الوضػػع الػرااف عمػى مػػا اػو عميػػلظ إضػافة إلػى توقػػؼ االعتقػاالت بػػيف الطػرفيف وفػػتح 

لمهجػػريف إلػػى منػػازلهـ. كمػػا ألػػـز االتفػػاؽ الطػػرفيف بطنهػػاء "التحػػريش الطرقػػات ورفػػع الحػػواجزظ لتسػػهيؿ عػػودة ا
اإلعالمي"ظ وأكد العمؿ عمى إطػالؽ سػراح المعتقمػيف مػف الطػرفيف وفػؽ جػدوؿ زمنػيظ وتشػكيؿ لجنػة لمتابعػة 
التنفيػػذظ عمػػى أف يعقػػب اػػذا االتفػػاؽ "بػػدء مشػػاورات موّسػػعة لموصػػوؿ إلػػى حػػؿ شػػامؿ عمػػى الصػػعد العسػػكرية 

 واإلدارية والقضائية".والسياسية 
وتشير العبارة األخيرة إلى أف وقؼ إطالؽ النار اذأ المرة قد يكوف مختمفًا عف اتفاقات سػابقة مشػابهة كانػت 
عبارة عف تهدئة مؤقتة سػرعاف مػا تتبػددظ إذ حصػؿ االتفػاؽ بمػا يشػبل اإلمػالء الحػاـز عمػى الطػرفيف مػف ِقبػؿ 

ظ بػلف السػمطات التركيػة اسػتدعت إلػى إسػطنبوؿ أغمػب قيػادات "ايئػة تركيا. وأفادت مصادر لػ"العربي الجديد"
تحرير الشػاـ"ظ وعرضػت عمػيهـ حمػيف ال ثالػث لهمػا: إمػا تحػؿ الهيئػة نفسػها وينضػـ مػف يشػاء مػف عناصػراا 
بشكؿ فردي إلى الفصائؿ األخرى مف أجؿ قتاؿ بعض الفصائؿ المتطرفػةظ مثػؿ "حػراس الػديف" المنشػقة عػف 
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ركيػػػا سػػػتدعـ بقػػػوة قتػػػاؿ الهيئػػػة مػػػف جانػػػب بقيػػػة الفصػػػائؿظ خصوصػػػًا بعػػػد أف أصػػػابها بعػػػض الهيئػػػةظ أو أف ت
 الضعؼ بسبب االنشقاقات والقتاؿ مع فصائؿ أخرى.

وأوضحت المصادر أف تركيا تمارس ضغطًا كبيرًا عمى الهيئة لحؿ نفسػهاظ ألف أنقػرة نفسػها تتعػرض لضػغط 
يراف لتطبيؽ بند في اتفا ؽ أستانة ينص عمى أف محافظة إدلب يجػب أف تكػوف "خاليػة كبير مف ِقبؿ روسيا وا 

يػراف امػػا بحػؿ مػػف اػػذا االتفػاؽظ وسػػيدعماف اجػػـو  ذا لػـ تقػػـ تركيػػا بتطهيراػاظ فػػطف روسػػيا وا  مػف اإلراػػاب"ظ وا 
 النظاـ عمى إدلب.

يػػػراف إلػػى التصػػػنيؼ الػػػدولي لػػػػ"ايئة تحريػػر الشػػػاـ" )النصػػػرة سػػابقًا( كمنظمػػػة إراابيػػػة  ويحػػػؽ وتسػػتند روسػػػيا وا 
قتالها ألي طرؼ محمي أو خارجي. ومف انا أوجبت اتفاقيػة "خفػض التصػعيد" عمػى الفصػائؿ محاربػة "ايئػة 
تحرير الشاـ" وأعدت العدة لذلؾ قبؿ عممية "غصف الزيتوف" في عفريف. غير أف تركيا فّضػمتظ بحسػب اػذأ 

ر أنهػػا سػػتقاتؿ فصػػياًل يقاتػػؿ المصػػادرظ التريػػث فػػي ذلػػؾ خشػػية أف تفقػػد حاضػػنتها الشػػعبية فػػي سػػورية باعتبػػا
النظاـظ لذلؾ اتّبعت الخطة )ب( والتي قضت بالػدخوؿ إلػى إدلػب بػدعـ مػف الهيئػة والعمػؿ عمػى ضعضػعتها 
وتفكيكهػػا مػػف الػػداخؿظ واػػو مػػا تمّخػػض بالفعػػؿ عػػف حركػػة انشػػقاقات داخػػؿ الهيئػػةظ منهػػا "الزنكػػي" و"حػػراس 

 الديف".
يس التركػػػي رجػػػب طيػػػب أردوغػػػافظ ومسػػػؤولوف أتػػػراؾ تخػػػروفظ وبمػػػا ينسػػػجـ مػػػع اػػػذأ التوّجهػػػاتظ أطمػػػؽ الػػػرئ

سمسمة تصريحات في ا ونة األخيرة بلف إدلب ستكوف الهدؼ التػالي لمقػوات التركيػة وقػوات "غصػف الزيتػوف" 
التي تدعمها بعد عفريف مباشرة إلى جانب تؿ رفعت ومنبا. وتقوؿ مصػادر إف الهيئػة تطػرح فػي المقابػؿ أف 

ؽ الشاـ" الذي ال ُيصػّنؼ كتنظػيـ "إراػابي" فػي المعػايير الخارجيػةظ وقػد بػدأت فعػاًل فػي تنضـ إلى فصيؿ "فيم
 تسميـ بعض حواجزاا لمفيمؽ.

مف جهتلظ قاؿ رئيس المجمس األعمى لقيادة الثورة السورية سابقًاظ المحػامي حسػيف السػيدظ لػػ"العربي الجديػد"ظ 
يئػة تحريػر الشػاـ" ومسػؤوليف أتػراؾظ لكنػل ال يسػتبعدأظ إنل ال يستطيع تلكيد حصوؿ االجتماع بيف قادة فػي "ا

ذلؾ أف "الهيئة تسيطر عمى أجزاء مف محافظة إدلب وبحكـ الجغرافيا وحدوديػة المنطقػة مػع تركيػا فالتعػاطي 
التركػػي معهػػا كػػلمر واقػػع موجػػود عمػػى األرضظ وكػػاف ضػػروريًا لتفػػادي الصػػداـ العسػػكري معهػػـ ولػػو بشػػكؿ 

 ا ُنشرت نقاط المراقبة التركية في المحافظة".مؤقتظ واذا ما حصؿ عندم
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ورأى السػػيد أف تركيػػا اػػي "الالعػػب اإلقميمػػي األكثػػر قػػدرة عمػػى تفكيػػؾ الهيئػػة والسػػعي لحمهػػاظ لسػػحب ذرائػػع 
الػػػروس واإليػػػرانييف وبقايػػػا النظػػػاـ لقصػػػؼ وتػػػدمير المحافظػػػة وقتػػػؿ المػػػدنييف فيهػػػاظ وقيامهػػػا بهػػػذا الػػػدور اػػػو 

تراتيجية تركيػػػػة بعيػػػػدة المػػػػدى تعمػػػػؿ عمػػػػى حمايػػػػة المػػػػدنييف ومنػػػػع نظػػػػاـ األسػػػػد إيجػػػػابي إذا كانػػػػت انػػػػاؾ اسػػػػ
وعصػػاباتل مػػف إعػػادة السػػيطرة عميهػػا مجػػددًا"ظ مضػػيفًا: "لػػذلؾ لػػيس مسػػتغربًا أف يحصػػؿ اجتمػػاع بػػيف قيػػادات 

ات تمثّػػؿ الجانػػب السياسػػي لمهيئػػة مػػع السػػمطات التركيػػة لبحػػث المخػػارج المناسػػبة لمحيمولػػة دوف تنفيػػذ التهديػػد
 اإليرانية األخيرة لتمؾ المحافظة".

أما المحمؿ االستراتيجي العميد أحمد رحاؿظ فلكػد لػػ"العربي الجديػد"ظ عقػد اجتماعػات فػي أنقػرة خػالؿ اليػوميف 
الماضػػييف بػػيف قيػػادات مػػف "ايئػػة تحريػػر الشػػاـ" ومسػػؤوليف أتػػراؾ غمػػب عمػػيهـ الطػػابع االسػػتخباراتيظ إليجػػاد 

ضح رحاؿ أف المصالحات األخيرة التػي جػرت فػي إدلػب كانػت عبػارة عػف اػدف مخرج لموضع في إدلب. وأو 
اللتقاط األنفاسظ سرعاف ما تفشؿ طالما أنها محمية وتفتقػر لمرعايػة الخارجيػةظ واػذا مػا يجعػؿ الهدنػة الحاليػة 

تحػدة مختمفة عما سبؽ. وأضاؼ أف "ايئة تحرير الشاـ" تػدرؾ أنهػا عمػى قائمػة االسػتهداؼظ وأف الواليػات الم
 تركتها خالؿ الفترة الماضية بهدؼ استنزاؼ روسيا وتوريطها بقصؼ المدنييف.

وحػػوؿ الفػػرص المتاحػػة إليجػػاد حمػػوؿ نهائيػػة لموضػػع فػػي إدلػػبظ أعػػرب رحػػاؿ عػػف تشػػاؤمل حيػػاؿ ذلػػؾظ ألف 
مجمؿ الحموؿ المطروحة تبػدو صػعبة التحقػؽظ مشػيرًا إلػى أف مػف بػيف الحمػوؿ كػاف حػؿ "ايئػة تحريػر الشػاـ" 
وتػػرؾ السػػورييف فيهػػا ليختػػاروا طػػريقهـظ بينمػػا ُيعػػزؿ األجانػػب فػػي مكػػاف مػػا ليواجهػػوا مصػػيراـ مػػع المجتمػػع 
الػػدولي. ورأى أف اػػذا الحػػؿ سػػيكوف صػػعب التطبيػػؽظ ألف األجانػػب المهيمنػػيف عمػػى الهيئػػة لػػف يوافقػػوا عميػػلظ 

اي منطقة السػاحؿ السػوريظ واػو مشيرًا إلى أف مف بيف الخيارات التي كانت مطروحة إلبعاد األجانب إليها 
 خيار لف تقبؿ بل روسياظ ألنل يعني توجيل اؤالء المقاتميف نحو مناطؽ النظاـ.

وبشلف إمكانية دما الهيئة مػع "فيمػؽ الشػاـ"ظ رأى رحػاؿ أف الفيمػؽ قػد ال يوافػؽ عمػى ذلػؾ ألنػل سيضػع نفسػل 
ة بلنػػػل لػػػف يػػػتـ اسػػػتهدافلظ واػػػذا صػػػعب فػػػي قائمػػػة االسػػػتهداؼ الػػػدوليظ إال إذا تمقػػػى ضػػػمانات غربيػػػة وروسػػػي

التحقػػؽظ كمػػا أف اػػذا الخيػػار يعنػػي تخمّػػي الهيئػػة عػػف معتقػػداتها التػػي تكفّػػر معظػػـ ا خػػريف وال تقبػػؿ الػػذوباف 
 فيهـظ ما يفقداا قاعدتها الشعبيةظ وفؽ قولل.

ف روسيا وتركيػا وأشار رحاؿ إلى أف الوضع الحالي في إدلب معّقد بشكؿ كبيرظ ويقـو عمى توازنات دقيقة بي
باعتبار إدلب منطقة حدوديةظ وسيخضع الحؿ فيها لمتوازنات اإلقميمية والدولية خالفًا لممناطؽ الداخميػة التػي 
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عادت في مجممها لمنظاـ السوريظ واذا ينطبػؽ عمػى الجنػوب السػوري وعمػى التنػؼ والجزيػرة فػي الحػدود مػع 
دلػب حيػث الحػدود مػع تركيػا. وأضػاؼ أف الصػراع فػي العراؽ حيث الهيمنة األميركيةظ كما او ريؼ حمػب وا  

سػػورية وصػػؿ إلػػى الحػػرب باألصػػالة ولػػيس بالوكالػػة بػػيف الػػدوؿ الفاعمػػة فػػي األزمػػةظ واػػو مػػا ينػػذر بمخػػاطر 
 كبيرة إذا ما حدث انفجار أو خمؿ في التوازنات القائمة.

التػي تػردد ذكراػا أكثػر مػف وتلتي اذأ التطورات في ظؿ حراؾ دولي ال يغيب عنل البحث في مصػير إدلػب و 
مرة فػي التصػريحات األخيػرة لمسػؤوليف دوليػيفظ مثػؿ وزيػر الخارجيػة الفرنسػي جػاف إيػؼ لودريػاف الػذي حػذر 
في مقابمة صحافية مف خطر حدوث كارثة إنسانية جديدة في إدلبظ داعيًا إلػى تقريػر مصػيراا خػالؿ عمميػة 

أمػػا روسػػياظ فقػػد أعمنػػت عقػػب اإلعػػالف عػػف التوصػػؿ سياسػػية تتضػػّمف نػػزع سػػالح المميشػػياتظ حسػػب تعبيػػرأ. 
إلى اتفاؽ لوقؼ النار في إدلب أنها "لف تسمح بتحقيؽ اندماج كامؿ لممجموعات المسمحة غيػر الشػرعية فػي 
محافظػػة إدلػػب". وقػػاؿ تعميػػؽ لقاعػػدة حميمػػيـ الروسػػية فػػي سػػورية "نعتقػػد أف التوّجػػل نحػػو اػػذا الخيػػار سػػيكوف 

 باالتجاأ السمبي".
ظ وشػػػهدت الحقػػػًا صػػػراعات فػػػي مػػػا 2105أف فصػػػائؿ المعارضػػػة سػػػيطرت عمػػػى محافظػػػة إدلػػػب عػػػاـ  ُيػػػذكر

فػػي المائػػة مػػف إدلػػبظ فيمػػا تنتشػػر فصػػائؿ أخػػرى  60بينهػػا. وتسػػيطر "ايئػػة تحريػػر الشػػاـ" حاليػػًا عمػػى نحػػو 
سػكري العمنافسة لها في مناطؽ أخرى. وتمكنت قوات النظاـ مف استعادة السيطرة عمى مطػار أبػو الضػهور 

 وبعض البمدات في ريؼ إدلب الجنوبي الغربي.
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 الجامعت العسبيت جحرز من اهفجاز الاوضاع بسبب اسسائيل

 7102\4\72  –معا  -القاهرة 
 ف العػػػاـ لجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة أحمػػػد أبػػػو الغػػػيطظ اسػػػتمرار انتهاكػػػات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بحػػػؽأداف األمػػػي

صػابة المئػاتظ خػالؿ  3الفمسطينييف العزؿ مف أبناء قطاع غزةظ التي أسفرت اليـو عف استشػهاد  مػواطنيف وا 
 خروجهـ في مسيرات سممية في إطار التلكيد عمى حؽ العودة.

اسػػـ األمػػيف العػػاـ الػػوزير المفػػوض محمػػود عفيفػػيظ فػػي تصػػريح صػػحفي لػػل اليػػـو وقػػاؿ المتحػػدث الرسػػمي ب
الجمعػػػػةظ إف أسػػػػاليب الترايػػػػب والممارسػػػػات التعسػػػػفية التػػػػي تنتهجهػػػػا سػػػػمطات االحػػػػتالؿ فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع 
االحتجاجػػات السػػممية لمفمسػػطينييف تمثػػؿ انتهاكػػًا صػػريحًا لكػػؿ مػػف القػػانوف الػػدولي اإلنسػػانيظ والقػػانوف الػػدولي 

ػػمةظ مؤكػػدا أف عمػػى الجانػػب اإلسػػرائيمي أف يتحمػػؿ المسػػؤوليات ل حقػػوؽ اإلنسػػافظ والقػػرارات الدوليػػة ذات الصد
القانونية والسياسية واألخالقيػة الناتجػة عػف اػذأ الممارسػاتظ التػي أسػفرت حتػى ا ف عػف استشػهاد العشػرات 

صابة المئات منذ بدأت االحتجاجات السممية مع ن  هاية شهر تذار الماضي.مف أبناء قطاع غزة وا 
وحػذر عفيفػي مػػف أف اإلصػرار عمػػى تبنػي خيػػار القمػع والعنػػؼ فػي مواجهػػة مطالبػة أبنػػاء الشػعب الفمسػػطيني 
بحقػػوقهـ المشػػروعة بشػػكؿ عػػاـ وفػػي التعامػػؿ مػػع االحتجاجػػات السػػممية لمفمسػػطينييف عمػػى وجػػل الخصػػوصظ 

 قة ككؿ.يمكف أف يؤدي إلى تفجير الوضع بشكؿ يمتد تلثيرأ إلى المنط
وأشػػار إلػػى أف األمػػيف العػػاـ جػػدد فػػي اػػذا الصػػدد تلكيػػدأ عمػػى أف غيػػاب أفػػؽ سياسػػي لمتعامػػؿ مػػع القضػػية 
الفمسػػػطينية خػػػالؿ المرحمػػػة الحاليػػػة يػػػدفع بػػػاألمور إلػػػى المزيػػػد مػػػف التصػػػعيد والعنػػػؼ الػػػذي يػػػدفع ثمنػػػل أبنػػػاء 

دي وتحمػػؿ مسػػؤولياتل مػػف أجػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني بشػػكؿ يػػوميظ مطالبػػا المجتمػػع الػػدولي بػػالتحرؾ بشػػكؿ جػػ
 توفير الحماية الكاممة لمفمسطينييف في األراضي المحتمةظ ووقؼ االنتهاكات المتصاعدة المرتكبة بحقهـ.
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 ولي العهد السعىدي: حان الىكت لعالكت جدًدة بين جل أبيب والسياض

 منتا إسرائيمي التقاأ في الواليات المتحدة
 7102\4\72«: القدس العربي» –الناصرة  وديع عواودة:

تنقؿ صحيفة عبريػة عػف منػتا سػينمائي إسػرائيمي التقػى ولػي العهػد السػعودي محمػد بػف سػمماف خػالؿ جولتػل 
سرائيؿ. في الواليات ا  لمتحدة قبؿ اسابيعظ قولل إف األخير يرى أنل جاء الوقت لعالقة جديدة بيف السعودية وا 

األمريكػي  –في تقرير تضػمنل ممحقهػا األسػبوعي إف المنػتا اإلسػرائيمي « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 
عمػػى مسػػمعل إنػػل  حػػاييـ سػػباف التقػػى محمػػد بػػف سػػمماف فػػي ملدبػػة عشػػاء خاصػػة خػػالؿ زيارتػػل األخيػػرةظ وقػػاؿ

 «.لورانس العرب»يتطمع لتغيير صورة اإلسالـ والسعودية ويحمـ بطبعة جديدة لػ 
إف اوليوود تشهد قصة حب جديدة مع ولػي العهػد السػعودي محمػد بػف سػممافظ « يديعوت أحرونوت»وقالت 

 عاما مف حظراا في المممكةظ معتبرة ذلؾ خطوة ذكية. 38الذي فتح الباب لمسينما بعد 
نقؿ الصحيفة عف تدـ أروف مػدير عػاـ الشػركة األمريكيػة ػ اإلسػرائيمية التػي فػازت برخصػة تشػغيؿ عشػرات وت

كػػلوؿ فػػيمـ يعػػػرض فػػي المممكػػػة لػػيس صػػػدفة. « الفهػػد األسػػػود»دور السػػينما فػػي السػػػعوديةظ إف اختيػػار فػػػيمـ 
فػػػي « وؼ لػػػرذفمػػػلل»موضػػػحا أف الفػػػيمـ يتحػػػدث عػػػف أميػػػر شػػػاب يقػػػـو بتغييػػػرات ثوريػػػة فػػػي بػػػالدأظ واػػػذا 

صػالة عػرض فػي السػنوات  2000دار سػينما و 400السعودية. كما تنقؿ عنػل قولػل إف الخطػة تقضػي بفػتح 
الخمس المقبمة. منواة أف قرار محمد بف سمماف بالتصادـ مع المؤسسة الدينية المحافظػة المعارضػة لمسػينما 

 لـ يلت مف فراغ.
معػػة تػؿ أبيػػب الػػدكتورة ميخػػاؿ يعػاري قولهػػا إف بػػف سػػمماف وتنقػؿ عػػف باحثػػة خبيػػرة بالشػؤوف السػػعودية فػػي جا

اتخذ قرارأ بطتاحة السينما بعدما أدرؾ أف العائمػة الحاكمػة المتقادمػة فقػدت شػرعيتها لػدى الشػباب السػعودييف. 
كما تشير إلى القضية االقتصػادية وتقػوؿ إنػل يبحػث عػف مصػادر دخػؿ بديمػة لمػنفط عػالوة عمػى البحػث عػف 

 11مميػػوف شػػخص يقيمػػوف اليػػـو فػػي السػػعودية  32لشػػبابية بػػل. وفػػي اػػذا السػػياؽ تػػذكر أف إعجػػاب الفئػػات ا
٪ مػػػنهـ عػػػاطموف عػػػف  40عامػػػا و  25٪ مػػػف السػػػعودييف دوف جيػػػؿ الػػػػ 70مميونػػػا مػػػنهـ عمػػػاؿ أجانػػػب و 

ألؼ شاب يغادروف السػعودية كػؿ عػاـ السػتكماؿ دراسػتهـ فػي  180العمؿظ رجاال ونساء. كما تشير إلى أف 
لـ وبدعـ حكومي ويستصعبوف العودة لبالداـ بسبب السياسات المتشددة المحافظة. وتوضح أف صػناعة العا

 ألؼ مكاف عمؿ بعد عقد. 200ألؼ مكاف عمؿ جديد عمى أمؿ أف ترتفع إلى  30السينما معدة لتوفير 
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ي دور مميػػػوف بطاقػػػة سػػػينما تبػػػاع فػػػ 6.5وقالػػػت يعػػػاري إف بػػػف سػػػمماف أجػػػرى حسػػػابا واكتشػػػؼ أف مػػػف بػػػيف 
السػػينما فػػي البحػػريف المجػػاورة يػػتـ اقتناؤاػػا عمػػى يػػد عػػائالت سػػعودية تػػزور الدولػػة الجػػارة فػػي نهايػػة األسػػبوع 
لمشػػاادة فػػيمـ والقيػػاـ بجولػػة ترفيهيػػةظ فهػػذا يعنػػي فقػػداف الخزينػػة السػػعودية أرباحػػا تصػػؿ الػػى عشػػرات ماليػػيف 

 الدوالرات.
أيػػاـ لمقػػاءات مكثفػػة مػػع رؤسػػاء صػػناعة السػػينما فػػي  وتشػػير الصػػحيفة الػػى اف محمػػد بػػف سػػمماف كػػرس أربعػػة

الػذي سػيعرض « الفهػد األسػود»اوليوودظ وقع بعػداا عقػودا لبنػاء مدرسػة لمسػينما لمشػباب وحيػازة أفػالـ أولهػا 
يـو الثالثاء المقبؿ لممرة األولى داخؿ خمػس دور سػينما  فػي الريػاض بػالتزامف. وتكشػؼ أف بػف سػمماف أقػاـ 

 ايمز دعيت لل بعض الشخصيات بعضهـ إسرائيميوف. -ؿ قصرأ في  بيفرليحفؿ عشاء سريا داخ
ويقوؿ منػتا أفػالـ إسػرائيمي بػارز فضػؿ حجػب اويتػل إنػل لػـ يصػطدـ فػي حياتػل بمثػؿ اػذأ الحراسػة المشػددة 
مػػػف قبػػػؿ حػػػراس رجػػػاؿ حمايػػػة سػػػرييف يحيطػػػوف بػػػاألمير عنػػػد الػػػدخوؿ لممكػػػافظ حيػػػث أقيمػػػت ملدبػػػة العشػػػاء. 

نا كاف أننا أماـ رجؿ كاريزماتي ودينػامي ومثػابرظ وأرجػو أف يبقػى بخيػر ألنػل يقػيـ فػي منطقػة انطباع»ويتابع 
 «.خطيرة

ومػػف بػػيف المشػػاركيف فػػي ملدبػػة العشػػاء المنػػتا اإلسػػرائيمي ػ األمريكػػي الػػذي يفصػػح عػػف محادثػػة مػػع األميػػر 
يعمػػـ بهويتػػل اإلسػػرائيمية.  دامػػت أربػػع سػػاعات تخممتهػػا وجبػػة عشػػاء. ويكتفػػي حػػاييـ سػػباف بػػالقوؿ إف األميػػر 

ال أريد الكشؼ عف مضاميف المحادثة االقتصادية بجواراػا لكػف بػف سػمماف قػاؿ خاللهػا إنػل حػاف »ويضيؼ 
وكشؼ أنل قاؿ عمى مسامع الضيوؼ إنل يحمػـ بػلف «. الوقت إلحداث تغيير في عالقات السعودية ػ إسرائيؿ

ف إلى أف بف سمماف يسعى بقوة لتحسػيف صػورتل ونسػا وينوأ سبا«. لورنس العرب»يكوف او طبعة جديدة لػ 
 صورة إيجابية لرسالـ ودفع السياحة في بالدأ. 

يشار الى أف دراسة صادرة عف معهد دراسات األمػف القػومي فػي جامعػة تػؿ أبيػب قبػؿ أيػاـ أكػدت أف محمػد 
ية العامػػػة أمػػػس عػػػف بػػػف سػػػمماف يقػػػود السػػػعودية بروحػػػل المغػػػامرة نحػػػو المجهػػػوؿ. ونقمػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيم

مصػػػػادر إعالميػػػػة سػػػػػعودية قولهػػػػا إف الريػػػػػاض اعتقمػػػػت شخصػػػػيف كانػػػػػا يتجسسػػػػاف لمصػػػػػمحة إسػػػػرائيؿ فػػػػػي 
 السعوديةظ مشيرة الى أف السمطات الرسمية في الجانبيف التزمت الصمت حتى ا ف.
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 املستهدف ليس فلط البىك العسبي

 7102\4\72  الغد االردنية   برهوم جرايسي
تالؼ  6يركيػػػػة فػػػػي األيػػػػاـ األخيػػػػرةظ وعمػػػػى أمػػػػؿ بشػػػػكؿ نهػػػػائيظ قضػػػػية مالحقػػػػة طػػػػوت المحكمػػػػة العميػػػػا األم

إسػرائيميظ لمبنػػؾ العربػػيظ بػػزعـ أنػػل "ممػوؿ" لمػػا تسػػميل إسػػرائيؿ "إراابػػا"ظ مػف بػػاب أف القضػػاء األميركػػي لػػيس 
 مخػػوال لمبحػػث فػػي دعػػاوى أجانػػبظ فػػي قضػػايا لػػـ تقػػع فػػي األراضػػي األميركيػػة. وتؤكػػد "الحماسػػة" اإلسػػرائيمية
والصػػهيونيةظ التػػي شػػهدنااا فػػي السػػنوات األخيػػرةظ لمالحقػػة البنػػؾ العربػػيظ أف المسػػتهدؼ األسػػاس لػػيس فقػػط 
نما االقتصاد العربي أينما حؿ؛ واذا في الوقت الػذي ترتكػب فيػل البنػوؾ اإلسػرائيمية جنايػات  البنؾ العربيظ وا 

 مالية خطيرةظ في الواليات المتحدة وغيراا.
تمقػػت األذرع اإلسػػرائيمية والمجموعػػات الصػػهيونيةظ الػػذرائع لمالحقػػة البنػػؾ العربػػي أمػػاـ ونػػذكرظ أنػػل حينمػػا اخ

القضاء األميركيظ امترت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بالتقاريرظ والعنػاويف التػي تصػدرت الصػحؼ. أمػا قػرار 
ظهػر فػي الصػحؼ المحكمة العميا األميركيةظ فقد نشر في عدد اامشػي جػدا فػي وسػائؿ اإلعػالـظ وحتػى لػـ ي

 الورقيةظ ولربما باستثناء صحيفة اقتصادية واحدة.
تالؼ إسػػرائيمي يمتقػػوف فػػي اػػذا الممػػؼظ فهػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود جسػػـ كبيػػر ومػػنظـظ عمػػؿ عمػػى  6وكػػوف أف 

تجمػػيعهـظ وواضػػح أف مؤسسػػات الحركػػة الصػػهيونيةظ اػػي العنصػػر األسػػاس والموّجػػل فػػي اػػذأ القضػػيةظ التػػي 
ة االستعالئيةظ عقمية المجـر الذي يسعى لتجػريـ الضػحية. ولكػف لػيس اػذا وحػدأظ بػؿ تعكس العقمية العنصري

إف الهدؼ األساس او توجيل ضربة اقتصادية لمبنؾ العربيظ في إطار السعي الصػهيوني عمػى مػر السػنيفظ 
 لضرب االقتصاد العربي في مستوياتل كافة. 

الدوؿ العربيةظ بمثابة تهديد لها. فعمى سبيؿ المثػاؿظ إذ ترى الصهيونية أف ازداار االقتصاد العربيظ وتطور 
تسعى إسرائيؿ في اذأ األياـظ إلحباط مشاريع نوويػة لمخػدمات المدنيػةظ وخاصػة إنتػاج الطاقػةظ فػي عػدد مػف 
الػػدوؿ العربيػػةظ واػػذا ينشػػر تباعػػا فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية. كمػػا أف قضػػية الضػػرب االقتصػػاديظ اػػي 

واف اإلسػرائيمي الصػهيوني عمػى الشػعب الفمسػطينيظ فػي أنحػاء تواجػدأ كافػة. وبشػكؿ عنصر أسػاس مػف العػد
 خاص في فمسطيف التاريخية.

ونحػػف نشػػهد سمسػػمة سياسػػاتظ لضػػرب مػػوارد السػػمطة الفمسػػطينيةظ رغػػـ أنهػػا قائمػػة تحػػت االحػػتالؿ وقيػػودأظ 
تػػػػي تجبيهػػػػا السػػػػمطات وتسػػػػعى حكومػػػػة االحػػػػتالؿ بشػػػػكؿ دائػػػػـظ إلػػػػى سػػػػمب أمػػػػواؿ الضػػػػرائب الفمسػػػػطينيةظ ال
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اإلسػػػرائيمية فػػػي المعػػػابر الدوليػػػةظ عمػػػى البضػػػائع الػػػواردة إلػػػى منػػػاطؽ السػػػمطة الفمسػػػطينية. ويعػػػالا الكنيسػػػت 
حالياظ مشروع قانوف بات في مرحمة تشػريع متقدمػةظ يقضػي بسػمب مئػات ماليػيف الػدوالرات مػف اػذأ األمػواؿ 

 سنويا.
يف األونػرواظ بهػدؼ حجػب ميزانيػات الػدعـ العالميػة عنهػاظ كما أف معركة الصهيونية ضد وكالة غوث الالجئػ

وتغيير تعريؼ الالجمظ تهدؼ أيضا إلى ضرب حتى الفتات الذي يصؿ إلى الشرائح األشد فقػرا مػف الشػعب 
 الفمسطينيظ في مخيمات المجوءظ في الوطف وخارجل.

يظ كانػػػت البنػػػوؾ اإلسػػػرائيمية وفػػػي الوقػػػت الػػػذي يالحػػػؽ فيػػػل الصػػػهاينة البنػػػؾ العربػػػيظ أمػػػاـ القضػػػاء األميركػػػ
ترتكب جنايات تبييض أمواؿظ وتساعد أثريػاء أميركػاف وأوروبيػيف يهػوداظ عمػى التهػرب الضػريبي؛ إذ اسػتندت 

ظ وجػػرى تمديػػدأ حتػػى العػػاـ الحػػاليظ 2003البنػػوؾ اإلسػػرائيمية إلػػى قػػانوف إسػػرائيمي أقػػرأ الكنيسػػت فػػي العػػاـ 
إعفػػاء ضػػريبي لعشػػر سػػنواتظ عمػػى كػػؿ نشػػاطهـ الخػػارجيظ إضػػافة يتػػيح لميهػػود الهجػػرة إلػػى إسػػرائيؿظ مقابػػؿ 

إلى أنظمة بنكية أخرىظ جعمت أميركاف وأوروبييف يهوداظ يطمبػوف الجنسػية اإلسػرائيميةظ لكسػب اػذا اإلعفػاءظ 
وبشكؿ يجعمهـ يتهربوف مف دفع الضرائب فػي أوطػانهـظ وأولهػا الواليػات المتحػدة. ومػف بيػنهـ مػف تنػازؿ عػف 

 إلسرائيمية" فور أف انتهت فترة اإلعفاء الضريبي."الجنسية ا
ظ جػػػرى التوصػػػؿ إلػػػى 2016والحقػػػت سػػػمطات الضػػػريبة األميركيػػػة ثالثػػػة بنػػػوؾ إسػػػرائيمية كبػػػرى. ففػػػي العػػػاـ 

مميػػوف دوالر. وكػػاف  400اتفػػاؽظ مػػع بنػػؾ "ليئػػومي" اإلسػػرائيميظ الثػػاني مػػف حيػػث حجمػػلظ لػػدفع غرامػػة بقيمػػة 
أضػػػػخـظ لػػػػو دخمػػػػت القضػػػػية إلػػػػى المحػػػػاكـ األميركيػػػػة. فػػػػي حػػػػيف أف البنػػػػؾ  مػػػػف المتوقػػػػع أف تكػػػػوف الغرامػػػػة

اإلسػػرائيمي األكبػػر "ابػػوعميـ"ظ مػػا يػػزاؿ يفػػاوض السػػمطات األميركيػػة حػػوؿ حجػػـ الغرامػػة التػػي سػػيتكبداا. وفػػي 
مميػػوف دوالرظ كاحتيػػاط  375ظ تبػػيف أف "ابػػوعميـ" أفػػرز حتػػى ا ف 2017تقريػػرأ المػػالي األخيػػر عػػف العػػاـ 

لغرامةظ ومف المتوقع أف تكوف الغرامة أكبر. كمػا أف بنكػا صػغيرا ثالثػا متػورط فػي القضػية ذاتهػاظ ومػف لدفع ا
 المتوقع أف يتكبد او أيضا غرامة بعشرات مالييف الدوالرات.
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 »مطازدة داعش 
 
 «الحدود»والسباق ألامسيكي إلاًساوي على خط « شسكا

 7102\4\72  الدستور   عريب الرنتاوي
السػػوريةظ معمقػػة حتػػى  –جنػػوب حػػوض الفػػرات وعمػػى امتػػداد الحػػدود العراقيػػة « داعػػش»عمػػى  تبػػدو الحػػرب

إشػػعار تخػػر ... لػػـ نعػػد نقػػرأ أو نسػػمع عػػف عمميػػات يخوضػػها التحػػالؼ الػػدولي بقيػػادة الواليػػات المتحػػدةظ وال 
ذاتػلظ حتى عف ضػربات جويػة وصػاروخية ... مػع أف اػذأ المنطقػة الجغرافيػة الصػعبة والشاسػعة فػي الوقػت 

ألػػػؼ مقاتػػػؿظ  12 – 7باتػػػت تحتضػػػف العػػػدد األكبػػػر ممػػػف تبقػػػى مػػػف مقػػػاتمي التنظػػػيـظ وبمػػػا يتػػػراوح مػػػا بػػػيف 
 معظمهـ مف األجانبظ ذوي المراس والخبرة.

اػػذا السػػؤاؿظ طرحتػػػل عمػػى كػػؿ مػػػا التقيتػػل فػػػي بػػرليف وبروكسػػؿ مػػػف الخبػػراء والمسػػؤوليف عػػػف ممػػؼ محاربػػػة 
« تكتيػؾ»أمريكيػة لمعػودة إلػى « نوايا»)وتصريح( بلف المسللة تخفي  اإلرااب ومكافحة التطرؼظ وسط تمميح

يراف... جميعهـ ممموف بالحقػائؽ عمػى األرضظ بيػد أنهػـ مختمفػوف  توظيؼ داعش الستنزاؼ روسيا وسوريا وا 
الحػرب عمػى داعػش ... بعضػـ تثػر االكتفػاء باإلجابػة « تعميػؽ»في تفسير الموقؼ أو لجهة اإلقرار بفرضػية 

سية المعتادةظ نافيًا تعميؽ الحربظ مشيرًا إلى وجود اسػتهدافات جويػة متفرقػة... وبعضػهـ ا خػرظ مػف الدبموما
« داعػػش»العسػػكرييف واألمنيػػيف تحديػػدًاظ أجػػاب قػػائاًل: مػػف دوف قػػوة عمػػى األرضظ تمسػػؾ بهػػا وتمنػػع عػػودة 

« عفػػريف«و« منػػبا»ميف إلػػى إليهػػاظ ال قيمػػة فعميػػة لمضػػربات الجويػػةظ مػػذكرًا بػػلف انتقػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف المقػػات
 أضعؼ عمى نحو ممموس ديناميكية الحرب عمى اإلراابظ وأفقداا زخمهاظ تكتيكيًا عمى األقؿ.

مػػػػف سػػػػيناريو كهػػػػذاظ ولطالمػػػػا تحػػػػدث « غصػػػػف الزيتػػػػوف»كػػػػاف حػػػػّذر قبػػػػؿ عمميػػػػة « البنتػػػػاغوف»والحقيقػػػػة أف 
ناجمػة عػف االجتيػاح التركػي لمنػاطؽ أماـ الكونغرس وفي مؤتمراتهـ الصحفيةظ عف المخػاطر ال« الجنراالت»

ظ يتحػرؾ مسػرح العمميػات مػف جديػدظ « ... داعش»شماؿ غرب سورياظ وأثراا السمبي عمى الحرب ضد  اليـو
ومف يناصراا مف المسمحيف العربظ فػي تمػؾ المنطقػةظ « وحدات الحماية»واألنباء تتحدث عف إعادة تحشيد 

عػػػف « التهديػػػد والوعيػػػد»تنظػػػيـظ سػػػيما بعػػػد أف غػػػاب وسػػػط معمومػػػات عػػػف قػػػرب اسػػػتئناؼ العمميػػػات ضػػػد ال
خطابات السيد رجب طيب أردوغافظ باجتياح منبا وصواًل إلى شرؽ الفرات... وثمة عامؿ جديػد دخػؿ عمػى 
المسػػػرحظ تمثػػػؿ فػػػي قػػػرار الحكومػػػة العراقيػػػةظ بالتنسػػػيؽ مػػػع غرفػػػة العمميػػػات الرباعيػػػة )العػػػراؽظ إيػػػرافظ سػػػوريا 

 )وغيراا( لداعشظ عمى األراضي السوريةظ واذا ما حدث بالفعؿ مؤخرًا.وروسيا( توجيل ضربات جوية 
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لػرردفظ فػاألردف طالمػا تحسػب « عميػا»استئصاؿ داعش مف اػذأ المنطقػةظ يخػدـ مصػمحة أمنيػة اسػتراتيجية 
« التنػػػؼ»الشػػػرقية ... وبػػػرغـ وجػػػود قاعػػػدة  –لسػػػيناريو انزيػػػاح اػػػؤالء جنوبػػػًاظ واقتػػػرابهـ مػػػف حػػػدودأ الشػػػمالية 

العراقيظ إال أنها ال توفر الطملنينػة المطموبػة لػرردفظ  –األردني  –ريكية عمى المثمث الحدودي السوري األم
بػالقرارات التاليػة لمبيػت األبػيض ورئيسػلظ الػذي مػا انفػؾ يتحػدث عػف « التنبػؤ»سيما وأف أحدًا لـ يعػد بمقػدورأ 

 لمقوات األمريكية مف سوريا.« انسحاب وشيؾ جداً »
غرفػػة »جػػوًا وبػػرًاظ تزامنػػًا مػػع قػػرار « يث األمريكػػي عػػف قػػرب اسػػتئناؼ العمميػػات ضػػد داعػػشلكػػف عػػودة الحػػد

اإليرانػػػػي عمػػػػى اإلمسػػػػاؾ بالحػػػػدود بػػػػيف سػػػػوريا  –األمريكػػػػي « السػػػػباؽ»ظ يثيػػػػر إشػػػػكالية «العمميػػػػات الرباعيػػػػة
تػػؿ أبيػػبظ والعػػراؽظ واػػي مسػػللة ال تبػػدو إسػػرائيؿ بعيػػدة عنهػػا فػػي كػػؿ األحػػواؿظ بػػؿ أف انػػاؾ مػػف يعتقػػد بػػلف 

لعبػت وتمعػػبظ دورًا رئيسػػًا فػي حػػث واشػػنطف عمػػى اإلسػراع فػػي تقطيػػع أوصػػاؿ اػذأ الحػػدودظ وتهديػػد الممػػرات 
 البرية اإليرانية نحو الشاطم الشرقي لمبحر المتوسط.

ويػػزداد اػػذا السػػباؽ خطػػورة مػػع احتػػداـ التػػوتر بػػيف إيػػراف وكػػؿ مػػف إسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدةظ األولػػى عمػػى 
والتػػي « التيفػػور»شػػية اإلسػػرائيمية مػػف ردة فعػػؿ إيرانيػػة انتقاميػػة عمػػى الغػػارة اإلسػػرائيمية عمػػى مطػػار خمفيػػة الخ

أودت بحيػػػػاة عػػػػدد مػػػػف الخبػػػػراء والعسػػػػكرييف اإليػػػػرانييف... والثانيػػػػة عمػػػػى خمفيػػػػة التمػػػػويح األمريكػػػػي المسػػػػتمر 
 مي.باالنسحاب مف االتفاؽ النووي مع إيرافظ ومحاولة احتواء دور إيراف اإلقمي

ذا صحت التقارير اإلسرائيمية عف نجاح إيراف في تجنيد وتدريب ونشر ما يقرب مف  شػبل »ألؼ مقاتػؿ  80وا 
مػػع « االحتكػػاؾ المباشػػر»فػػي سػػورياظ مػػف ميميشػػيات محسػػوبة عميهػػا ومدعومػػة منهػػاظ فػػطف سػػيناريو « نظػػامي

و سػيجد ترحيبػًا تركيػًاظ سػيما وأف القوات المحسوبة عمى واشنطفظ بريًا كذلؾظ لف يكػوف مسػتبعدًاظ واػو سػيناري
فػػػي شػػػماؿ سػػػورياظ بوصػػػفل التهديػػػد األكبػػػر ألمنهػػػا واسػػػتقراراا ووحػػػدتها « التهديػػػد الكػػػردي»أنقػػػرة تنظػػػر إلػػػى 

 الترابية.
يعنػػػػي ذلػػػػؾظ أف المنطقػػػػة الشػػػػرقية مػػػػف سػػػػورياظ وخػػػػط الحػػػػدود التػػػػي يفصػػػػمها عػػػػف العػػػػراؽظ سػػػػتكوف مرشػػػػحة 

لمجػػيش السػػوريظ سػػواء جػػاءت باتجػػاأ « القفػػزة التاليػػة»منػػًا مػػع سػػيناريو لمواجهػػات ومعػػارؾ واسػػعةظ توازيػػًا وتزا
التي تتحوؿ يومػًا إثػر تخػرظ إلػى منطقػة « إدلب»الريؼ الغربي لدرعا وعمى امتداد جبهة الجنوبظ أو صوب 

مرشػػحة ألشػػد وأعنػػؼ المعػػارؾ فػػي الحػػرب الػػدائرة فػػي سػػوريا وعميهػػاظ مػػا لػػـ تػػنجح الدبموماسػػية فػػي اجتػػراح 
 السياسية لهذأ المنطقةظ واو أمٌر تبدو فرصل محدودة لمغايةظ إف لـ نقؿ معدومة. الحموؿ

 

 جم بحمد هللا


