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من الصحافة

افتتاحية اليوم

األثر ّ
يدل على املسير..
م��ا بين التقدّم التقني والتكنولوجي اإلعالمي،
وكث��رة األخب��ار المس��تجدة عل��ى الس��احة
العالمي��ة ،ص��ار للمواطن خدمة إعالمية اس��مها
«عواج��ل» تصل��ه لحظة وق��وع الخب��ر ..والمتابع
للش��أن الس��وري ،وللح��رب عل��ى س��ورية ،أزع��م أن
«عاجل» مفاده:
«ق��ام الجي��ش العربي الس��وري بضبط كميات
كبي��رة م��ن األس��لحة ف��ي المناط��ق الت��ي ت � ّم
تطهيرها من المجموعات اإلرهابية في درعا،
معظمها إسرائيلية المنشأ»..
ل��ن يك��ون خب��راً مفاجئ �اً إال لفئ��ة
كان��ت تم ّني طموحه��ا المأجور بكتم
خبر كهذا إعالمياً.
كم ّي��ات كبي��رة م��ن األس��لحة الثقيل��ة
والمتوس��طة ،وقذائ��ف ُترم��ى م��ن عل��ى الكتف
«صناعة إس��رائيلية» ،خبر ّ
البد من أنه س��يد ّلك
ببس��اطة تحلي��ل عل��ى أن المس��ير العدوان��ي ف��ي
المنطق��ة الجنوبي��ة م��ن س��ورية وراءه أث��ر واضح
يعود للكيان الصهيوني.
مسلس��ل التس��ليح اإلس��رائيلي والغرب��ي ل��م
يقتص��ر فق��ط عل��ى منطق��ة درع��ا ،فالعصاب��ات
اإلرهابي��ة المس � ّلحة ف��ي س��ورية ،والت��ي اجتهدت
المنظوم��ات العدواني��ة عل��ى أنس��نتها وصبغه��ا
بنعوت ِّ
مضللة كـ «الثوار -المعارضة المسلحة»
قاد عناصرها الدبابات ،وحملوا البنادق الحديثة،
وأطلق��وا الصواري��خ ف��ي الغوط��ة وري��ف حم��ص
وريف حماة والمنطقة الشمالية ،واليوم بقاياهم
في درعا ،التي كانت أولى المحافظات الس��ورية
التي اش��تعل فيها فتيل الحرب تؤكد ذلك ِّ
لكل
ذي بصي��رة ،كي��ف ال و ُفت��ات طع��ام اإلرهابيي��ن
المع ّلب ،وس�لاحهم وذخيرتهم ذات أحرف عبرية،
فدرعا منطقة محاذية لكيان اس��تيطاني ،فإن لم
يك��ن ه��و وراء ظاهرة ما يس��مى «الربيع العربي»،
فالبد من أنه قد وجد فيه إش��ارة «إيجابية» ّ
ّ
البد
ستستثمرها «إسرائيل» لتحقق مصالح سياسية

ومكتس��بات اس��تراتيجية تس��تفيد منه��ا عل��ى
المدى القريب والبعيد.
«إس��رائيل» المؤ ّث��رة والمتأ ّث��رة بالتأكيد مما
يحص��ل ف��ي المنطق��ة العربي��ة ،انكش��فت أكث��ر
فأكث��ر وظه��ر للعاقل أنه��ا وراء كل فتيل عربي
قي��د اش��تعال ،تتحي��ن اللحظ��ة لتتش��ارك ،وكل
الجبه��ات الت��ي م��ن الممك��ن فتحه��ا ،الفتع��ال
الحروب واألزمات.
«إس��رائيل» الحاضرة أبداً بمؤسس��اتها العلمية
ترصد وتح ّلل كل التطوّرات في العالم العربي،
وتدرس انعكاساتها على الكيان وعلى قضية
الصراع العربي -اإلسرائيلي ،لتستخدم
ه��ذه الدراس��ات بش��كل أو آخ��ر ف��ي
رس��م سياس��اتها والتحضي��ر
لخطوات تستثمرها لمصلحتها
االس��تيطانية ،يس��اعدها ف��ي فعل
التنظي��م والتحضي��ر لخل��ق مس��ارح
نصوصه��ا الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة
وال��دول األوروبي��ة ،إضاف��ة إل��ى بع��ض ال��دول
العربي��ة الت��ي ارتض��ت الخن��وع واله��وان ،وأقامت
عالق��ات مع «إس��رائيل» اتخذت أش��كا ً
ال مختلفة
تت��راوح م��ا بي��ن الموق��ف المعل��ن والسياس��ات
التنفيذية.
ولك��ي «ال يج ّرمن��ا» األكاديمي��ون المع��ادون
لنظرية المؤامرة ،سنتخطاها بمفهومها «آنياً»،
وسنستش��هد باألح��داث الصهي��و -أمريكي��ة عل��ى
أنه��ا تكتي��كات اقتض��ت المصلح��ة ف��ي دول وقوى
عظم��ى ّ
حط رحاله��ا العدواني في س��ورية ،وربما
س��وء طال��ع جغرافي��ة درع��ا جع��ل م��ن أرضه��ا
رحم �اً من��ه كان ق��رار العصب��ة العدواني��ة ،ب��دء
المخاض اإلرهابي لما يس��مى «الربيع العربي»،
ليك��ون الض��خ بش � ّتى أنواع��ه ،الس�لاح واألم��وال،
والماكين��ة اإلعالمية ،ولتفت��ح الحدود لكل من
ودب م��ن المرتزق��ة ليكون��وا ش��رارة الن��ار في
�ب ّ
ه� ّ
حوران المتأصلة عروبة ووطنية.

كيف يفكر العدو؟

«إسرائيل» تواجه إخفاقا أمنيا وسياسيا عقب اعتراف
كولومبيا بدولة فلسطني

تس

هآر

ان االعت��راف الكولومب��ي بفلس��طين ج��اء
بع��د ي��وم واح��د فق��ط م��ن دخ��ول الحكوم��ة
الجديدة الس��تالم صالحياته��ا ومهامها
الدس��تورية ،وت��م إخف��اء الق��رار ع��ن
«إس��رائيل» ،واتخاذه بصورة س��رية
مطلق��ة ،ولذلك ج��اء الغضب في
تل أبيب مضاعفاً.
أن الس��فارة اإلس��رائيلية ف��ي بوغوت��ا
أصيب��ت بمفاج��أة غي��ر س��ارة م��ن ق��رار
كولومبي��ا وم��ن الطريق��ة الت��ي ت��م اتخ��اذه
فيها ،إذ أن إسرائيل كانت تتوقع من الحكومة
الجدي��دة أن تراع��ي عالقاتها الحميمة مع «تل
أبيب» ،مؤكدة أن وزارة الخارجية اإلس��رائيلية
خاطب��ت وزي��ر الخارجي��ة الجدي��د كارل��وس
هولم��س ب��أن يغير الق��رار ،الذي أثر س��لباً على
عالق��ات الدولتي��ن ،وأض��ر بمس��توى التنس��يق
المشترك بينهما.
إن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس،

ق��د أرس��ل خطاب��ه به��ذا االعت��راف لوزي��ر
الخارجي��ة الفلس��طيني ري��اض المالك��ي قب��ل
خمسة أيام فقط من نهاية واليته الرئاسية.
االعت��راف الكولومب��ي بفلس��طين ج��اء بع��د
ي��وم واح��د م��ن تس��لم الحكوم��ة الجدي��دة
صالحياته��ا الدس��تورية ،واتخ��ذ بص��ورة
س��رية مطلق��ة ،ل��ذا فالغض��ب
االسرائيلي جاء مضاعفاً.
وكان��ت الحكوم��ة الكولومبي��ة
وقب��ل أي��ام م��ن انتهاء واليته��ا ،قررت
االعتراف بفلس��طين دولة حرة مستقلة
وذات س��يادة ،وفق �اً لبي��ان رس��مي ص��در األربعاء
في العاصمة بوغوتا.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية:
«باس��م حكوم��ة كولومبيا ،ق��رر الرئيس خوان
مانوي��ل س��انتوس االعت��راف بفلس��طين دول��ة
حرة مستقلة وذات سيادة».
ناعا النداو

ديق َغير إسرائيل..
الحُ روب االقتصاديّة التي ي ُْش ِعل فتيلها ترامب في ِع َّدة جَ بَهات ُد ْف َع ًة ِ
واحدة لن ُت ْب ِق َل ُه أيَّ َص ٍ
دم � ًة
ُي َق��دِّم الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب ِخ َ
َ
لحلف��اء
�ات كبي��رة ُ
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ُ
ِ
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ِب ِ
َ
وخ��وض المع��ارك االقتصاديّة على أكث� ِ�ر من َجبه ٍة
السياس��ات،
فس��ه ،إذا اس��تم ّرت ِمثل َهذ ِه ِّ
َقت َن ِ
ف��ي الو ِ
َج��د ل��ه أصدق��ا ًء ف��ي العالم غير إس��رائيل
فإ ّن��ه ل��ن ي ِ
والمملكة العرب ّية السعوديّة.
�ات اقتصاد ّي��ة عل��ى
الرئي��س ترام��ب َف � َرض ُعقوب� ٍ
وح َظ��ر
تركي��ا ،وب��دأ ِحص��اراً خا ِنق �اً ِض��د إي��رانَ ،
َّ
ام��ل عل��ى الروب��ل ،ال ُعمل��ة الروس � ّيةَ ،
وش��دَّد
الت َع ُ
ال ُعقوب��ات عل��ى كوري��ا الش��مال ّية ،و َيس��ت ِعد ل َف��رض
الصا ِدرات الصين ّي��ة إلى ِبال ِده
ُرس��وم ُجمرك ّي � ٍة عل��ى َّ
ق��د َتٍ ِص��ل إل��ى ِ 400مليار دوالر ف��ي َ
قبلة،
الم
ُر
ه
�
ش
األ
ُ
ِ
وأُخرى على َنظيرا ِتها ُ
األوروب ّية.
ُ
الحص��ارات َت ِق��ف خلفه��ا إس��رائيل الت��ي
كل َه��ذ ِه ِ
صاحبة ُّ
النفوذ األك َبر على الرئيس األمريكي،
باتت
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وتباه��ت َمص��ا ِدر إس��رائيل ّية ُعلي��ا ب� ّ
َ
�أن تفاصيله��ا
وضعه��ا بنيامي��ن نتنياه��و ،رئي��س ال��وزراء ،ودعمه��ا
وصه��ر الرئي��س األمريك��ي
جاري��د كوش��نر ،تلمي��ذه ِ
ومستش��اره األبرزِ ،مث َلما ّ
أكد بن كاس��بيت ،الكاتب
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ٍ
المتخص��ص ف��ي
«المص��در»
ِّ
ل��ه نش��ره ف��ي مرك��ز َ
ُشؤون ِم َ
نطقة الشرق األوسط.
عندم��ا ي ُ
َش��ن ترام��ب َحربا اقتصاد ّي � ًة ِضد ُ
كل من
روس��يا وتركي��ا وإي��ران ،ال��دُّول َّ
الث�لاث األعض��اء في
ماس��ك
َمنظوم��ة «سوتش��ي» اإلقليم ّي��ة ،فإ ّنه ُي َع ِّزز َت ُ
المنظوم��ة ،ويُضي��ف إليه��ا ُ
الصي��ن
كل م��ن ِّ
َه��ذ ِه َ
َ
التزامها
عدم
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أع
التي
الدول
ند،
واله
�تان
وباكس�
ِ
ِ
بال ُعقوب��ات األمريك ّي��ة ه��ذه ،وتحدِّيه��ا ِّ
�ات
ألي ُعقوب� ٍ
ِضدّها ِعقابا لهاِ ،مث َلما َهدَّد الرئيس ترامب.
الرئي��س ترام��ب َن َج��ح ح ّت��ى اآلن ف��ي توحي��د أه��م
وأقوى دولتين إس�لام ّيتين في الشرق األوسط ِضدّه،
والش��يعي تح��ت ِم َّ
الس��ني ِّ
ظل��ة
ووض��ع َ
المذهبي��ن ُّ
وب�لا ِده ،ونحن نتحدّث ُهنا
ه
ت
إلدار
�ة
�
ي
والكراه
ال َع��داء
ّ
ِ
ِ
ع��ن إي��ران وتركي��ا ،األم��ر ال��ذي س � ُيصيب ُخطط��ه
ُ
�س طائف ّي ٍة
ف��ي َ
إقام��ة «ناتو ُس � ّن ّي» َعرب� ّ�ي ،على أ ُسس� ٍ
َ
قاضية.
بضرب ٍة ِشبه ِ

كان ال ِفت��ا ّ
أن باكس��تان ف��ي َعه��د الرئي��س
الجدي��د عم��ران خ��انَ ،ش � ّقت عص��ا َّ
الطاع��ة عل��ى
الحلي��ف األمريك� ّ�ي ،وأعلن��ت عل��ى ِلس��ان محم��د
َ
تح��دِّث باس��م وزارة خارج ّيته��ا ،أ ّنه��ا ل��ن
الم َ
فيص��لُ ،
واصل
َتلت� ِ�زم بال ُعقوب��ات األمريك ّي��ة ِض��د إيران ،وس � ُت ِ
عالقا ِته��ا التجار ّي��ة معه��ا دون تغيي��ر ،وأ ّنه��ا
رس��م ِسياس��ا ِتها
دول��ة ذات ِس��يادة  ،و َت ُ
لمصا ِلحه��ا ولي��س اإلم�لاءات
ِوفق��ا َ
الخارج ّية.
فاجئ
المو ِقف الباكس��تاني ُ
ه��ذا َ
الم ِ
يعن��ي ّ
المعس � َكر
أن باكس��تان خرج��ت م��ن ُ
الس� ّ
�عودي الخليج� ّ�ي ،وق � ّررت الوق��وف ف��ي
َ
واجه��ة الرئي��س ترام��ب
الخن��دق اإليران��ي ،ف��ي ُم َ
وس � ُت ِّ
�حبت
حلق به��ا ماليزي��ا أيضا التي انس� َ
وإدارت��هَ ،
الحلف العس��كري اإلس�لامي ،وكان��ت َخطواتها
من ِ
ُ
األولى َسحب ُقوّاتها من حرب اليمن ،وذهبت إلى ما
لمكا َفحة
ه��و أبعد م��ن ذلك عندما أغلقت َمرك��زا ُ
وحضر
التط��رف أقامت��ه الس��عوديّة في كوااللمب��ور َ
افتتاحه الملك س��لمان بن عب��د العزيز أثناء
حف��ل
ِ
َ
�تغرب إذا ما أقدمت
�
س
ن
وال
عام،
قبل
�ا
�
ي
لماليز
�ه
زيارت�
ِ
إندونيسيا على َ
فسها.
الخطو ِة َن ِ
َّ
�تاني اإليران� ّ�ي س � َينع ِكس َس��لبا
التق��ا ُرب الباكس� ّ
الرامي إلى تعزيز االستقرار
األمريكي
شروع
الم
على َ
ّ َّ
ف��ي باكس��تان ،وال َقض��اء على حرك��ة طالبان التي
المشروع
َتخوض حرب ِعصابات َش ِرس��ة ،ل َنس��ف هذا َ
ال��ذي َ
وحلفا َءها في ِحلف
الواليات المتح��دة ُ
ك َّلف ِ
النات��و أكث��ر م��ن ألف� ّ�ي قتي��ل وترليون� ّ�ي دوالر ُمن��ذ
َّ
الت ُّ
ّ
سكري عام  2001وح ّتى اآلن.
دخل ال َع
الحص��ار ل��ن ُي � َؤدِّي إل��ى تركي��ع اي��ران و َقص َقص��ة
ِ
أذ ُر ِعه��ا ال َعس��كريّة ال َقو ّي��ة ف��ي أكث��ر م��ن دَول � ٍة ف��ي
الم َ
وم َعدَّل ،كما
نطق��ة ،وف��رض ِّاتفاق نووي جدي��د ُ
ِ
َ
ُ
ً
َ
الحكم في ِطهران
ت
ة
ور
ث
ر
ج
ف
ي
لن
أ ّنه
ُ
زعزع اس��تقرار ُ
ِّ
ِ
و ُت��ؤدِّي إل��ى تغيي��ره ،فزم��ن تغيي��رات األنظم��ة ر ّبم��ا
وصمود س��ورية بعد َس��بع
يكون ذهب إلى غير رجعةُ ،
س��نوات ِم��ن َّ
الت ُّ
�كرية الدمو ّي��ة ،وإنف��اق
دخ�لات ال َعس� ٍ
 70ملي��ارا م��ن ال��دوالراتَ ،
وض��خ أكثر م��ن  300ألف
�ليحهم ،وحش��د تحال��ف
ُمقا ِت��ل بع��د تدريبه��م و َتس� ِ

األمم املتحدة والطفولة املغدور بها
أكثر من ثالثة آالف طفل سقطوا شهداء ضحية
الع��دوان الثالث��ي الس��عودي اإلمارات��ي األمريك��ي
والتحال��ف الدول��ي ال��ذي يق��وده ق��رن الش��يطان
ض��د يم��ن الحكم��ة واإليم��ان ،ثالث��ة آالف طف��ل من
الجنس��ين مم��ن ال ذن��ب له��م ،اس��تهدفهم قص��ف
طائ��رات الع��دوان الس��عودي اإلجرام��ي الهمج��ي
ضارب��ة ع��رض الحائ��ط بالقواني��ن واللوائ��ح
والقرارات والمواثي��ق الدولية الخاصة بحقوق
الطف��ل ،ف��ي س��وريا وأثن��اء موج��ة الن��زوح
الت��ي ش��هدتها المحافظ��ات الس��ورية
الملتهبة تعرض أحد األطفال الس��وريين
النازحين من نار الحرب العالمية التي تشن
عل��ى س��وريا للغ��رق ف��ي البح��ر وقذف��ت األم��واج
جثت��ه إل��ى الش��اطئ وحينه��ا أقامت وس��ائل اإلعالم
العالمي��ة الدني��ا ول��م تقعده��ا عل��ى ه��ذا الطف��ل
الس��وري وتحولت صورته إلى حدث عالمي تس��ابقت
وس��ائل اإلع�لام وش��بكات التواص��ل اإلجتماعي على
نش��رها والتعليق عليها ،وذلك بهدف تش��ويه صورة
النظام الس��وري وتحميله س��بب نزوح الس��وريين من
منازله��م ،رغ��م أن العال��م ي��درك ويفه��م م��ن ال��ذي
أش��عل الح��رب وش��رعن للخ��راب والدمار في س��وريا،
ومن الذي تس��بب في تهجير الس��وريين من منازلهم
وأخرجهم من بالدهم ،فكان الطفل الس��وري شماعة
يعلق عليها التحالف اليهودي على سوريا المقاومة
والقومي��ة جرائمه��م ف��ي ح��ق الس��وريين وإلص��اق

التهمة بالنظام السوري .
والي��وم يقت��ل ف��ي اليمن م��ا يزيد عل��ى ثالثة آالف
طف��ل عل��ى ي��د التحال��ف اليه��ودي ال��ذي تق��وده
الس��عودية واإلمارات والش��يطان األكب��ر أمريكا ولم
نس��مع ع��ن أي إدان��ة من أح��د ،وكأن العال��م ابتلعوا
ألسنتهم ولم تعد لديهم قدرة الكالم ،جرائم وحشية
تس��تهدف األطف��ال مباش��رة وال��كل يتف��رج وكأن
أطفال اليمن خارج دائرة اهتمام ومس��ؤولية األمم
المتح��دة والمنظم��ات الحقوقي��ة واإلنس��انية،
أمري��كا الش��يطان األكب��ر وعق��ب مج��زرة
الع��دوان في حق حافلة األطفال بس��وق
ضحي��ان بمحافظ��ة صع��دة دع��ت
الكي��ان الس��عودي عل��ى اس��تحياء
للتحقي��ق ف��ي الجريم��ة ،وهن��ا
قم��ة المس��خرة ،المج��رم القات��ل
الس��فاح تطال��ب من��ه أمري��كا ش��ريكه في
قتل��ه وإجرام��ه وصلف��ه ب��أن يحق��ق ف��ي الجريمة؟!!
أمري��كا تطل��ب م��ن الس��عودية التحقي��ق ف��ي جريمة
ارتكبته��ا متعم��دة وبإص��رار بش��هادة وتأكي��د بوقهم
الناع��ق المدع��و تركي المالكي ،فما الذي س��تقوله
الس��عودية ف��ي تحقيقه��ا ؟! هل س��تعترف بجريمتها
؟! ه��ل س��تكذب م��ا ص��رح ب��ه ناطقه��ا األرع��ن ؟! هل
س��تعترف بأنه��ا م��ن تقت��ل أطفال اليم��ن منذ أكثر
م��ن ثالث س��نوات ونصف بال رحم��ة وبال رادع يوقفها
عن��د حده��ا ؟! ه��ل س��يخرج المهف��وف محم��د ب��ن

اختبارات املرحلة السياسية
عين على الصحافة االجنبية

مركب إجراءات لتقييد ترامب

يرس

كوم

حصلت «كوميرسانت» على نسخة من مشروع
قان��ون العقوب��ات األمريكية الجديدة ضد روس��يا،
ال��ذي أع��ده الجمه��وري ليندس��ي غراه��ام
وثالث��ة م��ن زمالئ��ه .ال ينطب��ق كثي��ر
من أحكام الوثيقة على روس��يا بقدر
م��ا ينطب��ق عل��ى الرئي��س األمريكي
دونالد ترامب .يطالبونه بأن يشمل في
نظام واحد جميع العقوبات الس��ابقة ضد
روس��يا ،وإح��داث مكتب لـ «تنس��يق العقوبات»
تاب��ع للحكومة لالتفاق مع االتحاد األوروبي على
دع��م العقوب��ات ،ومحاص��رة الحس��ابات البنكي��ة
بالدوالر ،ومنع البنوك األمريكية من التعامل مع
الدين الحكومي الروس��ي الجديد ،وإنشاء مركز
وطن��ي لمكافح��ة التهدي��د الروس��ي ،والبح��ث عن
أصول فالديمير بوتين المالية في العالم.
وتتضم��ن الوثيق��ة أيض��ا اقتراحا قاس��يا للغاية
بش��أن اعتب��ار روس��يا «دول��ة راعي��ة لإلره��اب» .من
ناحي��ة ،ه��ذه الصيغ��ة تش��به الحمل��ة ف��ي األم��م
المتح��دة الس��تبعاد روس��يا م��ن ال��دول الدائم��ة
العضوي��ة ف��ي مجل��س األم��ن ،ومن ناحي��ة أخرى،

ه��ي أكث��ر برغماتي��ة م��ن ذل��ك بكثي��ر :فتح��ت
ه��ذه الراي��ة ،اس��تمر تش��ديد العقوبات ض��د إيران
من��ذ الع��ام  .1983على الرغم من أن مجرد تقديم
المش��روع إل��ى الكونغ��رس يع��د حدث��ا أمريكي��ا
داخلي��ا ،بينم��ا مش��روع العقوب��ات الجديدة ال
يب��دو ش��ديد القس��وة .فهو ال يح��اول ،على
سبيل المثال ،حظر صادرات روسيا من
النفط .ربما يترك واضعو المش��روع
هذه الفكرة للجولة التالية.
يب��دو م��ن ن��ص الوثيق��ة أن أعض��اء
مجلس الش��يوخ ،م��ن الحزبين الجمهوري
والديمقراط��ي ،يعتبرون الرئيس ترامب سياس��يا
يصع��ب توق��ع «خطوات��ه» .فالوثيق��ة تتضم��ن
آلي��ة كامل��ة ت��م تصميمه��ا لمن��ع دونال��د ترامب
م��ن س��حب الوالي��ات المتح��دة م��ن حل��ف الناتو.
وبش��كل أساس��ي ،يبدو ذلك كله وكأنه مش��روع
ف��ي السياس��ة الداخلي��ة األمريكي��ة ،روس��يا في��ه
ثانوي��ة بالمقارن��ة م��ع الرئيس األمريكي ،الس��هل
أكثر مما يجب مع روسيا.
دميتري بوترين

6

انت

تتض��ح صورة الح��رب مع ضيق الخيارات الس��ورية
القادم��ة ،فالمع��ارك العس��كرية مهما طال��ت هي في
النهاي��ة ح��رب إرادات لتحديد مس��ارات القادم ،وعند
الحديث عن «انتصار س��وري» فهو يعني في النهاية
الق��درة عل��ى امت�لاك الق��رار خ�لال مرحل��ة م��ا بع��د
الحرب ،وفي األزمة الس��ورية ف��إن «التوافق» الدولي
واإلقليم��ي يب��دو ف��ي ح��دوده الدني��ا ،فم��ا ح��دث ال
يمك��ن اعتب��اره هزيم��ة ط��رف ب��ل حال��ة انكفاء
بانتظار الصراع السياسي  -االقتصادي.
م��ن ه��ذه الزاوي��ة يمك��ن فه��م لق��اءات
اإلس��كوا وتقاريرها ط��وال مرحلة الحرب،
ومع��ارك األرق��ام وإع��ادة اإلعم��ار الت��ي بدأت
قب��ل أن تتض��ح مس��ارات الح��رب بش��كل نهائ��ي،
وبالتأكي��د ف��إن الرغب��ة الروس��ية ف��ي نق��ل س��ورية
م��ن س��احة معركة إل��ى منطقة توافق��ات تضع أمام
الس��وريين عموم �اً اس��تحقاقات أساس��ية ،فهن��اك
«نص��ف انتص��ار» ينتظ��ر تحقيق س��ياق ق��وي يعمق
مفهوم��ي الس��يادة والتنمي��ة كقطبي��ن لعم��ل
تشاركي قادم.
عملي��ا ف��إن موس��كو فتح��ت دائ��رة واس��عة لحال��ة
مش��اركة دولي��ة ف��ي تثبي��ت االس��تقرار الس��وري،
واتضح هذا األمر بمس��ألة إعادة الالجئين كمجال
حي��وي يوس��ع دائ��رة العم��ل الدول��ي ال��ذي تق��وم ب��ه
روسيا ،ولكن السؤال المطروح :كيف يمكن أن تؤدي
ه��ذه العملي��ة لرس��م ص��ورة نهائية في عالقة س��ورية
دوليا وإقليميا؟ فالعملية الروس��ية تبدو من دون أي
شروط سياسية ،فهي بوابة لتشكيل «إعادة اإلعمار»

بعي��داً ع��ن الترتيبات التي تمت خالل س��نوات األزمة
ابت��داء م��ن العقوب��ات وانتهاء بالمؤتم��رات ومحاولة
اقتسام الحصص.
يعم��ل الكرملي��ن عل��ى صياغ��ة عالق��ة مرن��ة تتي��ح
الع��ودة إل��ى مس��احة الح��ل السياس��ي م��ن بواب��ة
مختلف��ة ،فاالنتصار العس��كري يتيح «المش��اركة»
م��ن زاوي��ة الق��وة ،وه��و ما تفهم��ه الوالي��ات المتحدة
بش��كل مختل��ف ،ألن توافقه��ا م��ع روس��يا يق��ف
عن��د ح��دود إيق��اف التوت��ر العس��كري ،وه��ي
ترك��ت لموس��كو التفاه��م به��ذا الش��أن مع
«إس��رائيل» ،وف��ي المقاب��ل فإنه��ا ال
تري��د فت��ح جبه��ات متع��ددة في ظل
صراعها األساس��ي مع إيران ،وهذا
يعني أمرين أساسيين:
 األول أن الوالي��ات المتح��دة التنس��حب م��ن المنطق��ة ب��ل م��ن مرحل��ة
تصفي��ة الص��راع كي ال تتحمل تبعاته ،فهي ال تريد
فت��ح مل��ف األكراد عل��ى مصراعيه ف��ي ظل خالفها
مع حكومة أردوغان ،وتحاول تجنب أي احتكاك على
جبهة الجوالن تغير من المعادلة القائمة التي تسير
نح��و «صل��ح تاريخ��ي» بي��ن «إس��رائيل» والجزي��رة
العربية.
 الثان��ي يرتب��ط بطبيع��ة الح��ل السياس��ي القادم،ف��اإلدارة األميركي��ة غير مهتمة بالش��كل السياس��ي
ب��ل بنوعي��ة الدول��ة الس��ورية القادم��ة ،وبعالق��ات
التواف��ق داخله��ا بي��ن األط��راف الت��ي س��تدخل ف��ي
العملي��ة السياس��ية ،فه��ي ف��ي النهاي��ة تري��د «زواي��ا
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فدُروس ليبيا وال ِعراق وال َيمن وأفغانستان لن تت َك َّرر.
�يطرة
ظمى ُ
ليس��ت وحده��ا ال ُق �وّة ال ُع َ
أمري��كا َ
المس� ِ
الصي��ن وروس��يا ،و ُدوَل نوو ّي��ة
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س��لمان ويتح��دث للعالم بأنه المذنب الس��فاح الذي
غدر وما يزال يغدر بأطفال اليمن؟!!
ل��ن يعت��رف وه��ذا ال يعنين��ا فنح��ن نع��رف عدون��ا،
ولدينا كل الخيارات المتاحة للرد عليه والقصاص
من��ه ،ل��ن نف��رط في دم��اء أطفالن��ا ولن نتن��ازل عنها
أو نس��اوم عليه��ا ،ولن تزيدنا مج��زرة حافلة األطفال
بضحي��ان إال عزيم��ة وإص��رارا على مواجه��ة العدوان
والتص��دي ل��ه بكاف��ة ص��وره وأش��كاله ،لن نع��ول على
لج��ان تحقي��ق،وال عل��ى بيان��ات وتصريح��ات اإلدان��ة
واالس��تنكار الخجول��ة الت��ي ص��درت عق��ب الجريمة،
ألننا نثق وندرك بأنها مجرد حبر على ورق وس��رعان
م��ا تتبخ��ر في اله��واء ،وثقتنا وتعويلن��ا على اهلل جل
ف��ي عاله الناصر والمعين والغوث والمدد الذي بيده
كس��ر غ��رور وغطرس��ة الكي��ان الس��عودي وتحالف��ه
اليهودي وتمريغ أنوفهم في الوحل اليمني.
بالمختص��ر المفي��د الطفول��ة المغ��دور به��ا ف��ي
اليم��ن ه��ي م��ن س��تعجل ب��زوال بن��ي س��عود وغلم��ان
اإلمارات والقوى المتحالفة معهم وهي من ستصنع
بمظلوميته��ا النص��ر والتمكي��ن ب��إذن اهلل وتأيي��ده،
ف��اهلل أخبرنا بأن��ه ليس بغافل ع��ن الظلم والجبروت
واإلج��رام ال��ذي يمارس��ه الظالم��ون الذي��ن يتمثل��وا
ه��ذا العص��ر ف��ي بن��ي س��عود وآل نهي��ان والصهاين��ة
واألمري��كان وم��ن تحالف معهم من اليه��ود والبعران
ونح��ن فوضن��ا وس��لمنا أمرن��ا هلل ،إلي��ه ش��كوانا وه��و
الحك��م العدل الجبار المنتق��م ،وعلى الباغي القاتل
الس��فاح المج��رم ت��دور الدوائ��ر  .ه��ذا وعاش��ق النبي
يصلي عليه وآله .
عبدالفتاح علي البنوس
رخوة» يمكن الضغط عبرها لرس��م الش��رق األوس��ط
بشكل عام.
عندم��ا نتح��دث ع��ن خي��ارات س��ورية ضيق��ة
فالمقصود هو التوافق الروسي  -األميركي الحرج،
فه��ذا التوافق الذي ترك لموس��كو هندس��ة العالقات
إلنه��اء العن��ف؛ ال يعن��ي بالض��روري أن التص��ورات
الروس��ية للح��ل يمك��ن أن تم��ر بش��كل س��لس ،وه��و
يف��رض عل��ى الس��وريين التعامل مع هذا التش��ابك
الروس��ي  -األميركي بش��كل خاص جدا ،فالمس��ألة
هن��ا ال تعن��ي الجان��ب الرس��مي الس��وري ب��ل كل
الق��وة المهتمة باس��تقرار البالد ونموه��ا ،وهذا يعني
العالق��ات داخ��ل س��ورية ه��ي األه��م لالس��تفادة م��ن
مرحل��ة التواف��ق الدول��ي القصيرة ،ألنها ف��ي النهاية
ستعود لصراع المصالح مع انتهاء كل المعارك.
المس��ألة ال تحت��اج لمؤتم��رات ح��وار تعتم��د عل��ى
مفاوض خارجي ،فأدوات الحوار بمس��توياتها األدنى
متواف��رة خصوص �اً م��ع الدع��وة النتخاب��ات اإلدارة
المحلي��ة ،فه��ي فرص��ة لق��اء أكث��ر فعالي��ة ألنه��ا
تنق��ل أدوات الح��وار م��ن احتكار النخب إلى مس��توى
المجتمعات المحلية ،والمس��ألة ليس��ت في العملية
االنتخابية بل في الفرصة المتاحة لحوار غير معلن
ربما بين المرشحين ومجتمعاتهم المحلية أو حتى
على مستويات أوسع.
ينظ��ر الجمي��ع إلى االنتخابات م��ن زوايا مختلفة،
لكنه��ا ه��ذه الم��رة تب��دو مس��احة مفتوح��ة لتأس��يس
ح��وار بغ��ض النظر عن العملي��ة االنتخابية ،فالمهم
ه��ي الفرص��ة الت��ي تتي��ح بن��اء المجتم��ع بطريق��ة
مختلف��ة قب��ل البدء بالحل السياس��ي ال��ذي يخضع
للشرط الدولي.
مازن بالل

