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من الصحافة

افتتاحية اليوم

الهروب األمريكي واستمرارية الصراع
أجل ،لقد انتصرت س��ورية ،وحين نتحدث
ع��ن ه��ذا االنتص��ار ،فالمقص��ود انتص��ار
المش��روع الوطن��ي والقوم��ي العربي لس��ورية
ولمح��ور المقاومة ضد المش��روع األمريكي-
الصهيون��ي -الرجع��ي «العرب��ي» ،وه��و
المش��روع ال��ذي من أجل تحقيقه اس � ُتهدفت
س��ورية ،و ُفرضت عليها هذه الحرب اإلرهابية
التكفيري��ة المتوحش��ة والمتغول��ة عل��ى
امت��داد كل هذه الس��نوات ،فكانت
والتش��كيالت
الح��ركات
اإلرهابي��ة األداة والوق��ود
له��ذه الح��رب ،إضاف��ة إل��ى
ال��دول الت��ي س��اعدت ودعم��ت
اإلره��اب لمصلح��ة المش��روع
األمريك��ي «بتدمي��ر» الدولة الس��ورية
أو على األقل إضعافها واستباحة أراضيها
وانته��اك الق��رار الوطن��ي الس��يادي ،أو عل��ى
األق��ل تغييب��ه في إطار ما رس��م من سياس��ات
ووض��ع م��ن خط��ط تذه��ب إل��ى «ف��رض
الوصاي��ة» عل��ى س��ورية وش��عبها وف��رض
الهيمن��ة األمريكي��ة وإط�لاق ي��د «إس��رائيل»
وذراعه��ا ف��ي الع��دوان وامتداداتها التوس��عية
عل��ى المنطق��ة برمته��ا ،واالس��تمرار في هذه
الح��رب لس��فك المزي��د م��ن ال��دم ،ولنش��ر
الفتنة وتهديد األمن الوطني السوري ،بحيث

تحل الفوضى والالاس��تقرار والكراهية نظراً
لم��ا تم ّثل��ه س��ورية م��ن رافع��ة قومي��ة عربي��ة
ل��كل القضايا العربي��ة المح ّقة والعادلة وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية.
إن اس��تهداف س��ورية وب��كل وض��وح وجالء،
هو اس��تهداف لفلس��طين وما تمثل��ه بالتالي
م��ن جوه��ر للص��راع العرب��ي -اإلس��رائيلي،
وه��ذا االس��تهداف ينطل��ق م��ن ض��رورة إنهاء
هذا الصراع أو استبداله بصراعات فتنوية أو
«بصراع عربي -فارس��ي» ،أو مذهبي ،وانتقال
حال��ة الح��رب التقس��يمية والتدميري��ة
ه��ذه إل��ى امت��داد الس��احة العربي��ة
عل��ى اعتب��ار أن العق��دة تكم��ن ف��ي
س��ورية بعبقري��ة جغرافيته��ا،
وسياس��تها حي��ن حرص��ت عل��ى
التمس��ك بالبوصل��ة الوطني��ة
والقومية منذ بدء ش��ن الحرب عليها
قب��ل زه��اء ثمان��ي س��نوات وأن مواجهته��ا
لإلره��اب وكس��ر المش��روع األمريك��ي-
الصهيوني -الرجعي «العربي» إلس��قاطه هو
مواجه��ة متكامل��ة ،بل متقابل��ة ومتوازية مع
استمرارية النضال وتثبيت ركائز ومقومات
الصم��ود مع الع��دو الصهيوني لدحره وإنهاء
احتالله وضمان حقوق الش��عب الفلسطيني
وف��ي مقدمته��ا ح��ق الع��ودة وانس��حاب قوات

االحت�لال م��ن جمي��ع األراض��ي المحتلة إلى
خطوط الرابع من حزيران .1967
إن االنتص��ارات العربي��ة الس��ورية
والتضحي��ات الت��ي قدّمه��ا أبط��ال الجي��ش
العرب��ي الس��وري ،عل��ى امت��داد الجغرافي��ا
الوطني��ة الس��ورية ،قد عززت وح��دة األرض
والش��عب ،وكذل��ك اإلرادة الت��ي أنج��زت
تح��ت س��قف الوط��ن وف��ي المي��دان كل
النتائ��ج عل��ى المس��توى السياس��ي وعل��ى
أرضي��ة االنتصارات ومالح��م البطولة التي
س� ّ
�طرها الجي��ش العرب��ي الس��وري ،وها هو
ه��ذا المدخ��ل يفتح األبواب إل��ى انتصارات
سياس��ية أب��رز م��ا بات��ت تم ّثل��ه في المش��هد
السياس��ي الراهن عملي��ة الهروب األمريكي
م��ن الس��احة الس��ورية واإلع�لان ع��ن ب��دء
انس��حاب القوات األمريكي��ة المحتلة وغير
الش��رعية م��ن األراض��ي العربي��ة الس��ورية،
نق��ول ذل��ك م��ن دون أن نغ��ض الط��رف
وال للحظ��ة واح��دة ع��ن ه��راء السياس��ة
األمريكي��ة وم��ا يمكن أن ينص��ب من أفخاخ
وألغ��ام ل��ن نتوان��ى أب��داً ع��ن الح � ّذر منه��ا،
وأخ��ذ كل حيط��ة اليقظ��ة ألن المعرك��ة
وعب��ر أوج��ه الص��راع المختلف��ة والمتعددة
مازال��ت مس��تمرة لحي��ن تحقي��ق النص��ر
المطلق.

تغريدات ترامب ليست صحيحة
أص��دق «نيوي��ورك تايم��ز» و«واش��نطن
بوس��ت» بق��در م��ا ال أص��دق الرئي��س دونال��د
ترام��ب ومزاعمه عن إنج��ازات أو تحقيق وعود
انتخابية وغير ذلك.
الرئي��س االميركي وعد خالل االنتخابات
ببن��اء جدار مع المكس��يك لمن��ع المهاجرين
غير الش��رعيين من دخول الواليات المتحدة.
الكونغرس رفض ذلك وأقر في وقت سابق من
هذه السنة تخصيص مال ألمن الحدود.
م��اذا ق��ال الرئي��س ترام��ب تعليق �اً عل��ى
ذل��ك؟ ه��و ق��ال :بدأن��ا نبن��ي الحائ��ط ،وأن��ا
فخور بذلك .هو لم يقل إن رئيس األقلية في
مجلس الش��يوخ تشك ش��ومر ورئيسة األقلية
ف��ي مجل��س النواب نانس��ي بيلوس��ي يعارضان
بناء الجدار.
الرئي��س ق��ال إن بن��اء الحائ��ط ب��دأ 86
م��رة قب��ل االنتخاب��ات النصفي��ة ،وه��ذا لي��س
صحيح �اً .ه��و زع��م  36م��رة أن الوالي��ات
المتح��دة أنفق��ت عل��ى حروبه��ا ف��ي الش��رق
األوس��ط س��بعة ترليون��ات دوالر ،كم��ا زعم أن
الديمقراطيي��ن تواط��ؤا س��نة  2016مع روس��يا
في انتخابات الرئاسة  48مرة.
التواط��ؤ الثاب��ت ه��و بي��ن حمل��ة ترامب في
االنتخابات وروس��يا وقد ش��ارك فيها زوج ابنته
جاريد كوش��نر وآخرون ،وهذا ثابت جداً رغم
أن دونالد ترامب ينكره.
أح��د أس��وأ مزاع��م الرئي��س أن��ه أق��ر أعل��ى

خص��م ف��ي الضرائ��ب ف��ي تاري��خ الوالي��ات
المتحدة ،وأن ما فعل يزيد على إجراءات إدارة
رونال��د ريغ��ان .هذا ليس صحيح �اً ألن األرقام
ال تك��ذب مث��ل البش��ر .إدارة ريغ��ان أنقص��ت
الضرائب س��نة  1981بنس��بة  2.9في المئة وهو
رق��م ال تقترب إج��راءات ترامب الضريبية منه
أبداً.
ه��و ك��رر موقفه من الضرائ��ب  99مرة ولم
يك��ن صادقاً ،فالرؤس��اء دواي��ت ايزنهاور
ولين��دون جونس��ون وبي��ل كلينتون
أق��روا خفضاً في الضرائب يزيد
كثيراً على ما زعم ترامب.
في غرابة ما س��بق أن الرئيس
االميرك��ي زع��م  37م��رة أن صناعة
الصل��ب االميركي��ة تبن��ي مصان��ع
جدي��دة .الصحي��ح ه��و أن ش��ركة واح��دة
ف��ي والية إلين��وي أع��ادت اس��تعمال مصهرين
للصلب.
ه��و زع��م أيضاً ان اس��تثمارات أميركية في
المملكة العربية الس��عودية س��تبلغ الرقم 450
بلي��ون دوالر ،إال أن الرق��م األصل��ي كان 350
بلي��ون دوالر واالس��تثمارات حت��ى اآلن أقل من
ذل��ك كثي��راً .ب��ل أن ترام��ب زع��م أن إدارت��ه
أوجدت مليون وظيفة جديدة وهو رقم خرافي
ال دليل عليه أبداً.
طبعاً هناك الحرب االقتصادية التي أعلنها
الرئي��س ترامب على الصي��ن ،إال أن االجتماع

األخي��ر ل��ه مع الرئي��س الصيني ش��ي جينبنغ
انته��ى بهدنة والصين خفضت الضرائب على
الس��يارات االميركي��ة المس��توردة م��ن  40في
المئ��ة ال��ى  15ف��ي المئ��ة .م��ع ذل��ك الرئيس
ترام��ب ال ي��زال يه��دد ويزع��م أن الوالي��ات
المتحدة خسرت باليين الدوالرات.
طبعاً ترامب ال يزال ينكر أي تواطؤ لحملته
االنتخابي��ة مع روس��يا وهو ق��ال في تغريدة له
أخي��راً :الديمقراطي��ون ال يس��تطيعون أن
يج��دوا دلي� ً
لا عل��ى تواطؤ الروس م��ع الحملة
االنتخابي��ة بع��د ش��هادة جيم��س كوم��ي
(في الكونغرس) .ال تواطؤ .هذا ما قال
تلفزيون فولكس نيوز...
الرئي��س ينك��ر أيض �اً دف��ع
مبال��غ مالي��ة الثنتي��ن م��ن
النس��اء أق��ام عالق��ات جنس��ية
معهما ،مع أن محاميه (الس��ابق)
ماي��كل كوه��ن دفع لهم��ا ،وقبض ما
دف��ع من أعض��اء في حملة ترام��ب .المحقق
الخ��اص روب��رت مولر ق��ال إن كوهن تحدث
ع��ن دف��ع م��ال لتس��كت متهم��ات ترام��ب ع��ن
فض��ح عالقت��ه معه��ن ،كم��ا تح��دث ع��ن
العالق��ة م��ع روس��يا .كوه��ن حك��م علي��ه
بالس��جن ث�لاث س��نوات ألن��ه ك��ذب أم��ام
الكونغ��رس ولعل��ه قريب �اً ينش��ر كتاب �اً ع��ن
عمله لدونالد ترامب.
جهاد الخازن
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ت��م ن��زع صم��ام أم��ان آخ��ر كان
يق��ي م��ن س��باق تس��لح بي��ن القوتي��ن
العظميي��ن :رفض��ت الجمعي��ة العام��ة
لألم��م المتح��دة الحف��اظ عل��ى معاه��دة
الح��د م��ن الصواريخ المتوس��طة
وقصي��رة الم��دى .األمريكيون
عازم��ون عل��ى االنس��حاب
منه��ا .وردا عل��ى ذل��ك،
توع��دت روس��يا بتطوي��ر
أن��واع جدي��دة م��ن الصواري��خ
الت��ي ستس��تهدف منظوم��ة الدف��اع
الصاروخ��ي األمريكي��ة ف��ي أوروب��ا.
اختلف��ت آراء الخب��راء الذي��ن س��ألتهم
(سفوبودنايا بريسا) حول أسباب وعواقب
فس��خ االتفاقي��ة .فـ��الباحث السياس��ي
األوكراني ،رئيس مجلس إدارة مجموعة
الخب��راء  ،SOVAميخائي��ل س��افا ،يل��وم
روسيا ،ويقول:
ق��رار االنس��حاب م��ن المعاه��دة لي��س

ق��رارا فردي��ا م��ن الرئي��س األمريك��ي ،فهو
يس��تند إل��ى معلوم��ات اس��تخبارية ح��ول
خ��رق روس��يا الدائ��م للمعاه��دة .ح��اول
دبلوماس��يون أمريكي��ون إقن��اع روس��يا
بالتوق��ف ع��ن خ��رق المعاه��دة  ،لك��ن من
دون ج��دوى .ف��رد األس��تاذ المش��ارك ف��ي
قس��م الدراس��ات األمريكية ف��ي جامعة
سان بطرسبرغ الحكومية،غريغوري
ياريغي��ن ،عل��ى ق��ول س��افا برأي
معاك��س ح��ول أس��باب قرار
الجمعي��ة العام��ة لألم��م
المتحدة ،قائال:
األخب��ار ،جد مثي��رة لالهتمام،
في تجسيد لظاهرة (إدارة السياسة):
فلي��س م��ن المه��م أن نناق��ش القص��ة
ونطرحه��ا للتصوي��ت عل��ى ش��كل ق��رار...
ذل��ك أن الوالي��ات المتح��دة يمكنه��ا
اس��تخدام مختل��ف األدوات إلدارة
التصويت في االتجاه الذي يناسبها.

كان األمريكي��ون مضطري��ن إلفش��ال
الق��رار .ولك��ن كي��ف س��يتم اآلن بن��اء
خطابن��ا :لق��د اتهمتمون��ا بانته��اك
االتفاقي��ة (وه��ي مس��ألة قابل��ة للتأوي��ل)،
وعرضن��ا إبقاء المعاه��دة وطرحنا مبادرة
أم��ام األم��م المتح��دة (وه��ي حقيق��ة
واقع��ة) .ف��إذن ،م��ن ال��ذي يدم��ر أدوات
األم��ن الدولي��ة :ليس روس��يا ،إنم��ا الغرب
متكاف�لا .وه��ا ه��و عضو مجل��س �Recon
 necting Eurasiaاالستش��اري (جني��ف)،
إلخ��ان نوريي��ف ،ي��رى ف��ي االنس��حاب من
المعاه��دة تهدي��داً حقيقي��ا بالح��رب،
فيقول:
في أن الجمعية العامة لألمم المتحدة
صوت��ت ض��د المس��ودة الروس��ية ،اتج��اه
خطي��ر للغاي��ة .فالعال��م عل��ى وش��ك
ان��دالع ح��رب كبي��رة ،تدور حوله��ا ألعاب
جيوسياسية خطيرة.
أنطون تشابلين

كيف يفكر العدو؟

تقديرات إسرائيلية :الحرب املقبلة مع حزب الله ستكبدنا خسائر كبيرة

ل الي

رائي

إس

كش��فت الصحيف��ة أن الق��درات والمع��دات القتالي��ة الت��ي
يمتلكه��ا ح��زب اهلل ،س��تجعل الح��رب القادم��ة بي��ن الح��زب
وجيش االحتالل صعبة ،وس��تؤدي إلى خس��ائر كبيرة في جبهة
تقرير نش��رته معتمدة فيه
االحت�لال الداخلي��ة ،وذلك في
ٍ
عل��ى بحث ق��ام به أحد مراكز األبحاث العس��كرية في
(إسرائيل).
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى ع��رض عس��كري نف��ذه
حزب اهلل خالل ش��هر نوفمبر الماضي قرب مدينة
القصير الس��ورية ،مبيناً أن هذا العرض هو األول من
نوع��ه منذ عامين ،وقد كش��ف خالل��ه الحزب عن بعض
الق��درات القتالي��ة الت��ي يمتلكه��ا ،حيث ظهرت ف��ي العرض،
الق��وة المدفعي��ة ،وقوة النخبة لحزب اهلل التي تعرف بالرضوان،
كذلك قوة الدبابات ووحدة الدراجات النارية القتالية.
وأضاف��ت (إس��رائيل الي��وم) ،أن مقاتل��ي ح��زب اهلل ظه��روا ف��ي
ذل��ك الي��وم ،في دبابات من نوع ( )72-Tالروس��ية والتي تمتلك
وس��ائل دفاع ضد الصواريخ الموجهة ،إضافة إلى دبابات من نوع
( )55-Tو ( ،)62-Tوكذل��ك ناق�لات جن��د أمريكية الصنع ،من
ن��وع ( )BMPمرك��ب عليها صواريخ موجه��ة وناقالت ()113-M

مركب عليها مدافع ( )١٤،٥ملم.
وبحس��ب الصحيف��ة ،ف��إن الحزب عرض أيض��ا صواريخ (-SA
 )6المض��ادة للطائرات وعدة أنواع أخرى من مضادات الطائرات،
إضاف��ة إلى صواريخ موجهة م��ن نوع (كورنيت) ،معتبرة أن هذا
الع��رض يه��دف إل��ى توجيه رس��الة تهديد لالحتالل ب��أن الحزب
قد يستخدم هذه األسلحة في أي حرب قادمة ،وأنه تحول إلى
م��ا يش��به أي جيش نظامي متدرب جي��داً ويمتلك معدات
قتالي��ة كالدباب��ات وناقالت الجند الت��ي ال تملكها إال
جيوش الدول.
ورأت (إس��رائيل الي��وم) أن أب��رز أس��لحة ح��زب
اهلل ه��ي الصواريخ الت��ي يمتلكها ،حيث يقدر عدد
الصواري��خ الت��ي يمتلكه��ا حالياً بحوال��ي ( )130ألف
صاروخ مقارنة بـ( )20ألف صاروخ كان يملكها في حرب
لبنان عام  .2006ويمتلك حزب اهلل كذلك عشرات الصواريخ
الدقيق��ة ،ويمك��ن له��ذه الصواريخ اس��تهداف مراك��ز المدن في
دولة االحتالل ،وأيضا يمكنها ضرب مواقع اس��تراتيجية كبيرة
في الجبهة الداخلية لالحتالل حتى في جنوب (إسرائيل) ،وقد
ُتسبب أضرارا وخسائر كبيرة في الجبهة الداخلية.

وم

إن م��ا يت��م التروي��ج ل��ه اآلن ع��ن نظ��ام إقليم��ي
جديد للشرق األوسط ،وتحديدا للمنطقة العربية
بالدرج��ة األول��ى ،ليس طرحا لفك��رة جديدة ،لكنه
مش��روع يظه��ر من وقت آلخ��ر .وهو مش��روع يبتعد
ف��ي مضمون��ه ع��ن القضي��ة الفلس��طينية ،وكأن��ه
يج��ذب األنظار إل��ى ناحية أخ��رى ،أو كأنه يوحي
بأن الحل يمكن أن يأتي بصورة ما ،عن طريق مثل
هذا النظام اإلقليمي.
ويغيب عن الذين يطرحون هذه الفكرة ،أن هناك
مث�لا متالزمي��ن ضروريي��ن ألي وج��ود لمث��ل ه��ذا
المش��روع ،أولهما التش��خيص الموضوعي ألوضاع
المنطقة ودولها ،والثاني هو إمكانية إقامة النظام
أن
اإلقليم��ي الجدي��د .الالف��ت للنظ��ر
األف��كار الت��ي تط��رح لنظ��ام إقليمي
جدي��د ،تأت��ي دائم��ا م��ن خ��ارج
المنطق��ة ،م��ع أن المش��اكل
واألزم��ات الت��ي اجتاح��ت دوال
ف��ي اإلقلي��م ،مصدره��ا الخ��ارج،
باعت��راف مؤسس��ات بحثي��ة وأكاديمية،
وكت��اب له��م ثقله��م ف��ي بالده��م ،قدم��وا
م��ن خ�لال مؤلفاته��م حقيقة ه��ذه األزم��ات ،من
سلس��لة الح��روب الت��ي اش��تعلت ف��ي دول عربي��ة،
إل��ى االضطراب��ات ،والفوض��ى ،وإث��ارة الخالف��ات
الطائفي��ة والمذهبي��ة ،ومس��اندة اإلرهاب المتنقل
عبر الحدود.
وإذا كان��ت هن��اك رغب��ة حقيقي��ة ف��ي إقام��ة
نظ��ام إقليم��ي جدي��د ،فكان ينبغي أن يس��بق ذلك
ح��ل ه��ذه المش��كالت ،وتجفي��ف منابعه��ا ،حت��ى
تك��ون البيئ��ة اإلقليمية مهيأة فع�لا للقبول بنظام
إقليم��ي جدي��د .والمع��روف أن الدع��وات لنظ��ام
إقليم��ي جدي��د في الش��رق األوس��ط ،كان��ت تقدم
صياغ��ات تع��رف الش��رق األوس��ط ،م��ن وجه��ة نظر
غربية ،وإن تعددت أش��كال هذه الصياغات من وقت
آلخ��ر .وكأن أم��ر ه��ذا المصطل��ح يخ��ص الغرب،

وليست شعوب هذا المكان.
وضم��ن المعان��ي التي قصدوا بها ه��ذا التعبير،
ما كان قد حدده مش��روع الش��رق األوس��ط الكبير،
ال��ذي أعلنت��ه اإلدارة األمريكي��ة ع��ام  ،2004وس��عت
م��ن خالل��ه إلى توس��يع الح��دود المعروفة مس��بقا
لم��ا يطل��ق على ه��ذه المنطقة ،والت��ي تضم الدول
العربي��ة ،باإلضاف��ة إل��ى دول إقليمي��ة مث��ل إي��ران،
وتركي��ا ،وكذل��ك إس��رائيل وإن كان��ت العقلية
السياسية اإلسرائيلية ،تعبر في بعض األحيان عن
أنها تنتمي للغرب أكثر من انتمائها للمنطقة.
وكان التوج��ه األساس��ي لمش��روع الش��رق
األوسط الكبير ،يعمل على صياغة إطار متغير لما
يس��مى بالشرق األوس��ط ،يضم دوال تمتد جغرافيا
من أفغانستان شرقا ،إلى شمال أفريقيا غربا ،وفي
إط��اره ال��دول الت��ي عرف��ت تاريخي��ا ب��دول الش��رق
األوس��ط ،وكان ضم��ن أه��داف المش��روع
تقلي��ص محوري��ة القضية الفلس��طينية،
ف��ي ه��ذا التم��دد ال��ذي تتش��عب في��ه
المشاكل واألزمات.
وكانت قد س��بقت ذل��ك محاولة
أخ��رى ف��ي أوائ��ل التس��عينات ،ظه��رت في
أوراق وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة ،ته��دف إل��ى
توس��يع المظل��ة الت��ي تحت��وي الش��رق األوس��ط
التقلي��دي جغرافي��ا ،لتض��م إل��ى جان��ب ه��ذا
االمتداد من أفغانس��تان إلى ش��مال أفريقيا ،الدول
اإلس�لامية ف��ي آس��يا الوس��طى ،التي كان��ت جزءا
م��ن االتح��اد الس��وفييتي الس��ابق قبل اس��تقاللها.
وكان الهدف أساس��ا اس��تراتيجيا ،واقتصاديا ،لما
تحتوي��ه منطق��ة آس��يا الوس��طى م��ن احتياطي��ات
هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
إن مث��ل ه��ذا المصطل��ح المط��روح مؤخ��را،
والذي يركز على إدخال إس��رائيل ضمن مكوناته،
تحت��اج قب��ل ذل��ك إل��ى إش��راك جمي��ع األط��راف
ف��ي المنطق��ة ،بم��ا يس��اعد عل��ى توفي��ر الف��رص

لمش��اركة جماعي��ة ف��ي إيج��اد تس��وية للنزاع��ات
القائم��ة ،ف��ي إط��ار مناقش��ات أوس��ع م��دى لنظ��ام
مس��تقر سياس��يا ،واقتصادي��ا ،وأمني��ا ،واجتماعيا،
تعقبه مبادرة سياسية إلطالق التحرك العملي في
اتجاه النظام اإلقليمي.
وه��ذا المش��روع الب��د أن يص��در ع��ن فكر ش��عوب
المنطق��ة ،الذي��ن تك��ون قد تواجدت لديه��م اإلرادة
إليج��اده ،بن��اء عل��ى تواف��ر حقيق��ي لتبادلي��ة
المصال��ح ،وليس ش��عور طرف ب��أن هناك في نفس
الدائ��رة ،طرف��ا آخ��ر ينزع عن��ه حقوقه المش��روعة،
ويسلبها لنفسه.
وهن��ا نس��أل – ه��ل يمك��ن للوض��ع ف��ي س��وريا
البعي��د عن التس��وية السياس��ية إل��ى اآلن ،أن يهيئ
لها الدخول في هذا النظام ،خاصة أن سوريا طرف
أساسي من دول اإلقليم؟.
وهل يمكن أن تتوافق مواقف الدول العربية مع
ط��رف إس��رائيلي ،ال ي��زال يعرق��ل تس��وية القضي��ة
الفلس��طينية ،ويص��ر عل��ى اس��تمرار ابتالع��ه
للجوالن السورية؟
ث��م كيف يك��ون هن��اك منطق لس��ريان حركة
هذا المش��روع الذي تطرح��ه اإلدارة األمريكية .في
حي��ن أن ق��رار الرئي��س ترام��ب االعت��راف بالق��دس
عاصم��ة إلس��رائيل ،ق��د أق��ام س��دا قوي��ا أم��ام أي
تح��رك ف��ي مث��ل هذا االتج��اه؟ .وهو موق��ف يباعد
بي��ن األط��راف المدع��وة له��ذا المش��روع ،وال يقرب
بينه��ا .ولي��س معق��وال إقامة نظ��ام إقليم��ي جديد
بينم��ا القضي��ة الفلس��طينية ال تطرح على بس��اط
البحث عن حل وفق الشرعية الدولية؟.
وكي��ف يمكن إيج��اد نظام إقليمي تش��ارك فيه
أط��راف متنازع��ة وليس��ت متناغمة ،ول��م يتوفر لها
األس��اس ال��ذي يضم��ن قي��ام ه��ذا المش��روع عل��ى
أرضيت��ه ،بحي��ث يكون هن��اك ضمان��ات البقاء على
قيد الحياة.
عاطف الغمري

َ
كماكينة
ملاذا ي َتعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة
«صرف آلي» ويُريد َتحميلها مسؤول ّية إعا َدة اعمار سورية أل ّنها «دولة َثريّة»؟
َ

ريسا

نظام إقليمي جديد للشرق األوسط ..هل هو ممكن اآلن؟
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