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من الصحافة

افتتاحية اليوم

العاهل
ما ِهي األهداف الحَ قيق ّية لحُ ْزمَة ال َّتغييرات التي أعْ َل َن ِ
إجراءها َ
ّ
واألمني؟
ياسي
السعودي
َ
وشمِ َلت الجَ ا ِنبَني ِّ
ّ
الس ّ
العاه��ل الس� ّ
�عودي المل��ك س��لمان ب��ن عب��د تنظيم كأس العالم  2026ب َتفجير أزمات مع الدَّولتين
ْ
أج � َرى ِ
العزي��ز تغيي� ً
والشعبي ،ونقول اإليحاء أل ّن
�مي
وعي��ا على َّ
�رات أمن ّي � ًة ووزار ّي � ًة كا َن��ت الف َت � ًة َن ًّ
ّ
الصعيدين الرس� ّ
ناص��ب ه��ؤالء ،أي بقا َءهم في
مني��ا ،أث��ا َرت ال َعدي��د ِم��ن عالم��ات االس � ِتفهام ح��ول م��ا َح �دَث ه��و ( َتدوي ٌر) َ
و َز ًّ
لم ِ
ِّ
َ
ُ
مناص َب أُخ َرى.
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الثال��ثَ :ت َب ِّن��ي سياس��ة خارج ّي��ة جدي��دة تق��وم عل��ى
وواليَة ال َعهد.
رش
ع
ال
على
تتلوها،
ْأن
َ
ِ
التغيي��ر األ ْب � َرز ه��و إقا َلة الس��يد عادل َته ِد َئ��ة األ َزم��اتَّ ،
كان َّ
ري��ا َ
ومحو َِره��ا،
ظاه ًّ
والتق��ا ُرب م��ع س��ورية ِ
ِ
توازن مع أطراف َّ
عاط��ي َ
َّ
الطيف السياس� ّ�ي
الجبي��ر ِم��ن ِوزا َرة الخارج ّية ،وتعيين إبراهيم العس��اف،
والت ِ
�كل ُم ٍ
بش� ٍ
وتحس��ين ال ُعالق��ات م��ع ُ
األردن
همة الفس��اد والطائف� ّ�ي اللبنان� ّ�ي،
والمع َتقل الس��ابق ب ُت َ
وزير المال ّية الس��ابقُ ،
ف��ي فن��دق (الريت��ز كارلت��ون) َمكانه ،وكذل��ك إعفاء وال ِع��راقَّ ،
لالنس��حاب التدريج� ّ�ي ِم��ن األ َزم � ِة
والتمهي��د ِ
للج��دل ِم��ن اليمن ّي��ة ،و ُر ّبم��ا َتش� ُ
�كيل َمح��اور َجدي��دة ِض��د قط��ر
المثي��رة َ
ترك��ي آل الش��يخ الش��خص ّية ُ
العام��ة للرياض��ة و َن ْق ِل��ه إل��ى وتركي��ا ،وفت��ح قنوات ِحوار مع ال ِع��راق وإيران ،واختيار
�س الهيئ��ة ّ
َم ِ
نصب��ه كرئي� ِ
ولكن َّ
العام ِة َّ
للترفيهّ ،
التغييرات َ
بالرصان ِة
الهيئ � ِة ّ
رأينا السيد العساف الرجل ُ
الم َخ ْضرم الذي ي ََّت ِسم َّ
األهم في ِ
ناصب األمن ّية ،و ُنش��ير َ
وع ِمل مع ثالثة ُملوك وزيرا للخارج ّية ُم َك َّل ًفا
خاص إلى
بش � ْك ٍل
والخبرةَ ،
كا َنت في َ
ِ
الم ِ
ٍّ
الم ِه َّمة:
َتعيي� ِ�ن األمي��ر عب��د اهلل ب��ن بن��در بن عب��د العزي��ز وَزيرا بهَذ ِه ُ
ُهن��اك ِقراءت��ان ،أو باألح��رى َت َك ُّهن��انُ ،
للخط��وة التي
الموازي ،والس��يد
َ
للح��رس الوطن� ّ�ي ،الجيش الس��عودي ُ
األش �هُر ُ
التغيي��رات ف��ي َ
ُم ِك��ن أن تتل��و َه��ذ ِه َّ
األول��ى ِمن
لألم��ن
مس��اعد ب��ن محمد العبي��ان ُمس َتش��ارا ْ
الوطني ،ي ْ
ّ
الجديد:
الوطني ،وإعفاء
وخال��د ب��ن قرار الحرب��ي ُمديرا لألم� ِ�ن
العام َ
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االمي��ر محم��د ب��ن ن��واف ب��ن عب��د
َ
ْ
َ
غيير ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
�فير للمملك��ة ف��ي لن��دن و َتعيي ِن��ه ُمستش��ارا ف��ي العهد الس� ّ
ولي
َ
�عودي األمير محمد بن س��لمان ،واخ ِتيار ّ
كس� ٍ
ؤسس��ة األمريك ّية
الدي��وان الملك� ّ�ي ،ور ّبم��ا ج��ا َء إبع��ا ُد األمي��ر محم��د ب��ن َعه � ٍد َجدي ٍد ،ل َت
خفيف ِّ
الصدام َمع ُ
الم َّ
ِ
قراره
وخاص ًة مجلس الشيوخ
ربه من األمير أحمد
الحاك َمةَّ ،
ّ
ِ
األمريكي ،بعد ِ
ن��واف من س��فارة لندن يعود إل��ى ُق ِ
ب��ن عب��د العزي��ز ال��ذي رف��ض ُمباي َعة األمي��ر محمد بن األخي��ر ال��ذي َص �دَر بإدانت��ه و َتحمي ِله َمس��ؤول ّية اغتيال
َقف ُ
َلي��ا لل َعه��د ،وب��ات ُم َّ
كل الدَّعم للسعوديّة في
رش��ح بع��ض ْ
األع َض��اء ف��ي الخاش��قجي ْ
س��لمان و ًّ
باإلجماع ،وو ِ
ُ
رب اليمنَّ .
الثاني :أن يكون األمير محمد بن سلمان
ح
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العهد
لولي
األس��ر ِة
َ
الحاك َم��ة ك َبدي� ٍ�ل ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ؤكد وقوفه َخل��ف ُم َ
الم َّ
عظم َهذ ِه َّ
التغييرات،
َم ُل��ك ِخب��ر ًة َطويل ًة ال��ذي ِمن ُ
ؤس��س ،وي ْ
المل��ك ُ
أص َغ��ر أبن��اء َ
الم ِّ
الجن��اح الس��ديري ال َق� ّ
ُم ِّه��د
إن ل��م َي ُك��ن كله��ا ،باع ِتب��اره
�وي،
وم��ن َ
ف��ي ُ
الحاك��م ال ِفعل� ّ�ي ،ي َ
ِ
الحك��مِ ،
َ
لوسه على
بصح َبة األمير أحمد عندما
وكان السفير ُ
المرضُ ،
الحكم ُ
إلعفاء وا ِل ِده ِمن ُ
بح َّجة َ
وج ِ
ُ
الحاك َمة ،وبعض ُم ْن َت ِقديه
ة
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األمر الوا ِقع.
ل
َّاخ
الد
في
�رب،
�
الح
ة
ي
�ؤول
�
س
م
�ة
�
م
الحاك
�رة
�
س
األ
والخارج أمام ْ
َ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
أي ِم��ن َهذي��ن
َص ُع��ب علين��ا َترجي��ح
وولي َعه ِده.
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وإ ّنما َ
الملك ّ
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وإن ُ
َ
الخياري��نْ ،
َ
الخيار
كان ال ِفت��ا أ ّن األمي��ر ب��ن س��لمان اح َت َف��ظ
ك ّن��ا ال َنس��تب ِعد ِ
الثان��ي ،أي َت ِّ
ول��ي األمي��ر اب��ن س��لمان
ٍّ�ي لل َعهد ،وزير
ناصب��ه في الدول��ة ،ك َول�
م
�ع
بجمي�
َ
َ
ِ
الع��رش ،أل ّن التقاري��ر الطب ّي��ة الت��ي
الدف��اع ،نائ��ب رئي��س ال��وزراء ،رئي��س مجلس الش��ؤون
َيج� ِ�ري تس��ريبها َع��ن ِص َّحة الملك س��لمان
األمن ّية والسياس ّية ،رئيس مجلس الشؤون االقتصاديّة،
ُت ِّ
ؤك��د أ ّن حالت��ه المرض ّية َتزداد ُس��وءاُ ،مضا ًفا
هام ًة أو
ناص��ب ف��ي الدولة ،س��واء كا َن��ت َّ
أي جمي��ع َ
الم ِ
ً
َ
ّ
نصب��ه و ُي َه��دِّد
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ثانو ّي ًة ،سياس � ّي ًة أو اقتصاد ّي ًةَ ،عس��كر ّي ًة أو أمن ّي ًةِ ،د ّ
ِّ
ّ
َ ِ
ِ
الم��وت ِّ
ألي ُمحا َول � ٍة إلقصا ِئ��ه ِمنه ،أو
أو َعلمان ّي ًة.
بالمقا َوم��ة ح ّت��ى َ
ُ
ُهن��اك ِع��دَّة أه��داف ي َ
وغي��اب ّ
العاه��ل الس� ّ
داخل� ّ�ي
�عودي ِم��ن تقلي��ص
أي َتهدي��د ِ
أي ِم��ن صالح ّيا ِت��هِ ،
َرغ� ُ�ب ِ
ٍّ
التغيي��رات الت��ي ج��ا َءت بع��د إع��ادَة َحقيق� ّ�ي له ح ّت��ى اآلن على األ َقلَّ .
َتحقي ِقه��ا ِم��ن َه��ذ ِه َّ
التغييرات السياس � ّية
وليس��ت عل��ى دَرج � ٍة َ
َ
كبي��ر ٍة ِم��ن األهم ّي��ة ،لك��ن
ة
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وإعالن
�تخبارات،
هيكل ّية جهاز االس�
ّ
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َ
ِ
ْ
خاص � ًة تغيي��ر رئي��س الح��رس الوطن� ّ�ي،
األض َخ��م ف��ي تاري��خ المملك��ة (تريلي��ون ري��ال) ت َت َض َّمن األمن ّي��ة ِمنه��اَّ ،
الم��وازي ،ال��ذي َق��د ي َ
ُش� ِّ�كل َّ
التهدي��د ْ
األخ َط��ر
َع ْجزا ِمقدا ُره ِ 35مليار دوالر:
الجي��ش ُ
ُم ِّثل َن َظ ِريًّا ال� ِّ�ذراع َّ
للمعا َرضة،
الض ِارب ُ
األوّلُ :محا َول��ة تغيي��ر ،أو تصحي��ح ،ص��ورة المملك��ة علي��ه أل ّنه ُر َّبم��ا ي َ
العاه��ل الس� ّ
�عودي الراح��ل المل��ك عب��د اهلل
الص��ورة الت��ي َت َض� َّ�ررت م��ن
الحك��م فيه��ا ،وه��ي ُّ
وهيب��ة ُ
ولجن��اح ِ
ِ
وحلفائهمَّ ،
والش��يء نفسه يُقال ً
أيضا عن َتعيين
عمل ّي��ة اغتي��ال الصحاف��ي جم��ال خاش��قجي ،وتقطيع وأبنا ِئه ُ
�ار َجدي � ٍد لألم��ن الوطن� ّ�ي ،وإع��ادة هيكل ّي��ة ِجه��از
جثمان��ه ،وكش��فت ع��ن َس��ذاجة وان ِع��دام خب��رة ف��ي ُمستش� ٍ
َّ
ولي العهد،
للمهن ّي��ة ف��ي إدا َرة األ َز َم��ة االس � ِتخبارات العا ّم��ة ِم��ن قبل لجنة ب ِقي��ادَة ّ
التطبي��قِ ،
وغي��اب كام��ل ِ
ِه��ي َّ
التغيي��رات َ
األه��م الت��ي َتع ِكس إح��كام ق ْب َضة األمير
وإعالميا.
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ِس ًّ
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وس��د ُ
الث َغ��رات الت��ي يُم ِك��ن أن
عناص��ر ُم ِه َّم��ة ف��ي الدائ��رة اب��ن س��لمان ع َليه��اَ ،
ال ّثان��ي :اإليح��اء بإبع��اد ِ
مناصبه��مِ ،مث��ل ُت َش� ِّ�كل َم ْص َد َر َ
بالحكم
كمه ،أو ُطموحا ِته ُ
ُ
الم َّ
قرب��ة ِم��ن األمي��ر اب��ن س��لمان ِم��ن ِ
الخطر عل��ى ُح ِ
األص��حَ .ن َت َّ
فاجآت قا ِد َمة ِمن الس��عوديّة التي
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الصم��ت) ِم ْث َلم��ا كا َن ي ْ
ُط َلق عليها في
للخارج ّي��ة (ع��ام  ،)2015أو ترك��ي آل الش��يخ رئي��س ل��م َت ُع��د (مملكة َّ
غام��ر) وال ي َت��ردَّد في
العام��ة للرياض��ة ال��ذي تس� َّ�ببت ِسياس��اته
الهيئ��ة
الماض��ي ،ف َول� ّ�ي العه��د ش��خص ُ
ّ
(م ِ
ِ
بالخط��ورة َّ
المصر ّي��ة ِّاتخ��اذ ال َق��رارات الت��ي َّ
تت ِس��م ُ
والت َه��وُّر حس� َ�ب
خاص � ًة ُتج��اه بع��ض األن ِد َي��ة
وموا ِقف��ه،
َ
َّ
ِ
التصويت للمغرب في م َلف آراء ال َكثير من ُم ْن َتقديهُ ..
جاهرته ب َعدم َّ
(األهلي) أو ُم َ
أع َلم.
والل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
كيف يفكر العدو؟

عام خاشقجي ..هز الشرق األوسط ودفن سمعة السعودية

إسرائيل تكشف س ّر الصاروخ الذي أربكها ...والصفعة التي تلقتها

– خالل أربع وعش��رين س��اعة أعقبت العدوان اإلس��رائيلي األخير على س��ورية ولبنان،
المتخصص��ة بالش��ؤون
ب��دأت التقاري��ر االس��تخبارية تنتش��ر عل��ى المواق��ع اإلس��رائيلية
ّ
األمني��ة ،وب��ات واضح �اً أن اله��دف من ه��ذه التقارير ه��و العجز ع��ن إدارة الظهر لحقيقة
ما جرى داخل كيان االحتالل في ليلة العدوان ،الذي ب ّررته القيادة العسكرية واألمنية
بمعلوم��ات وصلته��ا ع��ن ه��دف أمني ثمين يس��تحق اس��تهدافه المخاط��رة بالتصادم مع
منظوم��ة الدف��اع الج��وي الس��ورية بم��ا فيه��ا صواري��خ ال �ـ أس  ،300وكذل��ك المخاطرة
باالش��تباك م��ع ق��رار س��وري بال��ر ّد ق��د يجل��ب ال��ر ّد الصاروخ��ي األرض��ي عل��ى المواق��ع
اإلس��رائيلية ،فبعد الترويج الس��تهداف الجنرال قاس��م س��ليماني أص ّرت قيادة االحتالل
على وجود قيادات هامة من حزب اهلل كانت موضوع االس��تهداف ،واش��ارت إلى
إصابة بعضها ،قبل أن تعلن أن المستهدفين سواء كانوا الجنرال سليماني
أو قيادات من حزب اهلل قد غادروا قبل العدوان بدقائق عبر طائرة إيرانية
أقلعت من مطار دمشق.
 ل��م يك��ن ممكناً التعامل مع األمور به��ذه الطريقة والوقوف عند هذهالنقط��ة ف��ي ض��وء ثبوت فش��ل االس��تهداف بغض النظ��ر عن األس��باب ودرجة
صحة التقارير عن وجود الجنرال سليماني أو قادة من حزب اهلل ،ألن الذي جرى
في عمق الكيان وخصوصاً في منطقة حيفا لم يعد قاب ًال لإلخفاء والتكتم ،حيث بات
موضع إجماع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن صاروخاً سورياً قد سقط في محيط تتج ّمع
في��ه عش��رات البل��دات أهمه��ا الخضيرة وقيصرية وزخ��رون يعقوب وأور عقيف��ا وبنيامينا،
وحيث يس��كن قرابة ربع مليون من المس��توطنين ،ش��عروا جميعاً بهزة أرضية مع انفجار
الصاروخ واندالع الحرائق في منطقة س��قوطه ،ما اضطر القيادة العس��كرية اإلسرائيلية
لالعت��راف علن �اً بإرباك س��ببه لغز هذا الصاروخ وما إذا كان م��ن صواريخ الدفاع الجوي
الت��ي الحق��ت الطائ��رات أم هو صاروخ أرض أرض يحمل رس��الة عس��كرية ش��ديدة اللهجة
لـ(إسرائيل).
 -بعد مرور الس��اعات األربع والعش��رين خرجت التقارير اإلس��رائيلية تتحدّث عن رس��الة

روسية وصلت للقيادة اإلسرائيلية مفادها أن صاروخ أس أي  5من فئة صواريخ أس  200قد
حم��ل قواع��د اش��تباك جديدة تريدها س��ورية أن ُتق��رأ جيداً ،وأن كل محاول��ة إغارة مقبلة
سيرافقها استعمال هذا النوع من الصواريخ ،ليس الستهداف الطائرات المغيرة بل لبلوغ
العم��ق اإلس��رائيلي ،وه��ي صواريخ تصلح لتك��ون صواريخ أرض أرض من الطراز البالس��تي
ويمت��از الص��اورخ ال��ذي يبل��غ م��داه  300كلم بق��درة تدميرية عالي��ة ،ويمكن اعتب��ار بلوغه
العم��ق اإلس��رائيلي مضمون �اً بقدرت��ه على اخت��راق الدفاع��ات الجوية اإلس��رائيلية وبلوغه
أهداف��ه ،دون الق��ول ب��أن إطالقه كان نحو الداخل بل بصفته صاروخ دفاع جوي اس��تهدف
طائرة مغيرة ولم ينل منها ،فأكمل طريقه .وقالت التقارير إن الرسالة الروسية لم تجب
ع��ن س��ؤال إس��رائيلي م��ا إذا كانت قواعد االش��تباك الجدية تش��مل التحليق اإلس��رائيلي
ف��ي األج��واء اللبناني��ة - .اعت��رف االس��رائيليون ب��أن ما ظ ّنوه فرص��ة تحوّل تحدي �اً ،وأن ما
أرادوه تحدياً لمنظومة المواجهة الس��ورية تحوّل فرصة ،وأقروا بأنهم وقعوا وال يزالون
ف��ي االرتب��اك ف��ي كيفي��ة التعام��ل م��ع ه��ذا الوض��ع الجدي��د ،وأنه��م تلق��وا صفعة
اس��تخبارية بالمعلوم��ات المضلل��ة الت��ي أخذته��م لوه��م اصطياد ه��دف بحجم
الجن��رال س��ليماني أو ق��ادة كب��ار ف��ي ح��زب اهلل ،ليج��دوا أنفس��هم في قلب
المصيدة.
 يحدث هذا فيما الجيش السوري ذاته غير منشغل برصد ردود األفعالاإلس��رائيلية ،فالرس��الة وصل��ت والجهوزي��ة قائمة .وللجيش مه��ام لن يتوقف
عن أدائها وها هو يدخل منبج التي أمضى الرئيسان األميركي والتركي شهوراً
يخطط��ان لكيفي��ة ترتي��ب أمنه��ا ،وزار رئي��س أركان الجي��وش األميركية أنق��رة مرتين
لرس��م خرائ��ط االنتش��ار فيه��ا - .إس��رائيل خس��رت عامل المفاج��أة الذي خبأت��ه للـ «إف
 »35ولصواري��خ ج��ي بي  39الذكية وس��ورية لما تخس��ر عنصر المفاج��أة في صواريخ الـ
أس  300بعد ،والمبادرة االس��تراتيجية صارت س��ورية ،وس��ورية تنتقل من الس��عي للتوازن
االستراتيجي إلى التفوق االستراتيجي.
ناصر قنديل

االنسحاب األميركي من سورية ..الخطط والبدائل
ش��كل إع�لان الرئي��س األميركي دونال��د ترامب
قراره س��حب جنود االحتالل األميركي من سورية
مفاج��أة للكثيري��ن ف��ي س��ورية وخارجه��ا ،حي��ث
كث��رت التحلي�لات ،والتقدي��رات الت��ي تقف خلف
ه��ذا الق��رار ،والحقيقة أن األس��باب الحقيقية وراء
ه��ذا االنس��حاب ه��ي الت��ي تهمنا ،وليس م��ا يحاول
البعض تسويقه لنا من أن واشنطن اتخذت قرارها
ع��ن طي��ب خاطر ،وأن بإمكانه��ا البقاء لفترة أطول
م��ن دون أن تعي��ر انتباه �اً ألحد ،أو من دون أن تأخذ
باالعتبار التحوالت الميدانية الكبيرة التي أنجزها
الجيش العربي السوري ،والحلفاء خالل عام 2018
وقبل��ه ،وه��ي أح��د أهم العوام��ل التي دفع��ت ترامب
التخ��اذ قراره باالنس��حاب على الرغ��م من معارضة
البنتاغون الواضحة ،والتي أطاحت برأس��ه أي وزير
الدفاع جيمس ماتيس.
تفي��د الدراس��ات الت��ي تص��در ف��ي الوالي��ات
المتح��دة األميركي��ة ،والت��ي ُيس��رب ج��زء منه��ا
أن ق��رار االنس��حاب كان مخطط �اً ل��ه ،ول��م يك��ن
مفاجئ �اً حس��ب م��ا أفادت ب��ه «مجموعة الدراس��ات
األمني��ة» الت��ي نش��رت ج��زءاً م��ن وثيق��ة س��رية
كانت قد أعدتها للبيت األبيض في أوائل
الع��ام  ،2018ونش��رت نس��خة عامة منها
بتاريخ  8نيس��ان  ،2018وزودت اإلدارة
األميركي��ة بنس��خة منه��ا أكث��ر
تفصي ً
ال حس��ب زعمها ،وه��ي بعنوان
«االنس��حاب األميرك��ي م��ن س��ورية لم
يكن غير مخطط له :نش��ر الوثيقة السرية
م��ن مجموع��ة الدراس��ات األمني��ة إل��ى البي��ت
األبيض» ،وتفيد هذه الوثيقة بما يلي:
- 1ل��م يك��ن ق��رار الرئي��س ترامب س��حب القوات
األميركي��ة م��ن س��ورية مفاجئ �اً فه��و كان ق��د
ص��رح أحيان �اً بإمكاني��ة القي��ام بذل��ك ،ولكن يبدو
أن اإلع�لان ق��د أص��اب بع��ض أف��راد األم��ن القومي
بالصدم��ة ،إال أن التخطيط الحتمال كهذا كان
قائماً منذ فترة.
-2كان المخطط له أن يتم تسليح العشائر في
تل��ك المنطق��ة ،ليتحول��وا إلى ميليش��يات ،وقوات
ش��رطة كي يحموا أنفس��هم ،وأما الق��وات الكردية
فس��وف تس��تمر بحماي��ة مناطقه��ا ،ويك��ون ذل��ك
بالتع��اون م��ع تركي��ا والس��عودية واألردن ،وحلفاء
إقليميي��ن آخري��ن لتوفير م��وارد ،ومس��اعدة أمنية،
والهدف منع إيران حسب الدراسة ،من تثبيت جسر
نحو البحر المتوسط.
-3إن أحد أهم دوافع االنس��حاب حس��ب الدراس��ة
األميركي��ة هو نق��اط ضعف الق��وات األميركية،
التي تتمثل في:
ت��وزع عناص��ر الق��وة األميركي��ة بش��كل مع��زول
بعضه��م ع��ن بعضه��م اآلخ��ر ف��ي أماك��ن ع��دة،
وتش��اطرهم المناط��ق م��ع ميليش��يات محلي��ة
ال يمكنه��ا الصم��ود أم��ام أي هج��وم منظ��م م��ن
الس��وريين وحلفائه��م أو األت��راك ،حت��ى تمرك��ز
الق��وات األميركي��ة ف��ي الع��راق ه��و ف��ي مناط��ق

انتشار الحشد الشعبي العراقي الذي قد يستهدف
مقارها في أي لحظة.
إن الوضع الراهن هو أكثر خطورة على القوات
األميركي��ة من وجودها وانتش��ارها في العراق عام
 2011حيث كانت تمتلك قدرات عس��كرية أكبر،
وقواع��د أمامي��ة للدف��اع عنه��ا ،أم��ا الي��وم فالوض��ع
لي��س كذل��ك ،فهناك خطر الص��دام مع األتراك،
وخط��ر الق��وات المدعوم��ة م��ن إيران ،وق��رار البقاء
األميرك��ي ببس��اطة قد يقل��ب الموازين الميدانية
لك��ن بكلف��ة ضحاي��ا كبي��رة بم��ا ف��ي ذل��ك ق��وات
العملي��ات الخاص��ة صعبة االس��تبدال ،التي تش��كل
قيمة أميركية إستراتيجية.
-4إن اقت��راح إنش��اء محمي��ة لمجل��س التع��اون
الخليجي يبدو قصير األمد ،إال إذا قامت الواليات
المتح��دة بم��ا ه��و لي��س متوقع �اً ،واخت��ارت تعزي��ز
مواقعه��ا هن��اك ،وغي��ر ذل��ك ف��إن دول الخلي��ج
(الفارس��ي) ال تتطل��ع إال إل��ى فرص��ة مختص��رة،
وحي��ن ب��دء االنس��حاب األميرك��ي س��تخفض
حماي��ة انتش��ار جنودها إلى ح��د كبير ،إضافة إلى
أن وج��ود الق��وات المدعومة من إيران التي تس��اعد
(الرئيس بشار األسد) ،سيقلص إمكانية االنخراط
الخليجي.
ضم��ن إط��ار هذه الرؤي��ة التي وضعه��ا الخبراء
األمي��ركان إلدارة ترام��ب كان��ت الخالص��ة
واضح��ة( :عل��ى اإلدارة االختي��ار بي��ن
االنس��حاب م��ن م��كان ال يمك��ن الدف��اع
عن��ه ،وبي��ن تعزي��ز ذلك الم��كان كي
يصب��ح ممكناً الدفاع عنه ،وغير ذلك
تك��ون الق��وات األميركي��ة المنتش��رة في
خط��ر الوق��وع رهائ��ن بي��د الع��دو ف��ي أفض��ل
األح��وال ،أم��ا ف��ي أس��وئها فه��ي ف��ي خط��ر أن يت��م
تدميرها).
النق��اط الس��ابقة توض��ح بج�لاء الدواف��ع
الحقيقي��ة وراء االنس��حاب األميرك��ي من س��ورية
فه��و ليس مفاجئاً ،إنما مخطط له بش��كل مس��بق،
وت��م اختب��ار الخط��ط البديل��ة الت��ي يب��دو أنه��ا لن
تنج��ح باس��تثناء ورق��ة واحدة تريد واش��نطن بيعها
لـ��تركيا ،إذ يش��ير التقري��ر األميرك��ي إل��ى أن
ق��رار ترام��ب (يرتبط جزئي �اً بمحاولة إع��ادة تقوية
التحال��ف بي��ن الواليات المتح��دة وتركيا ،بما في
ذل��ك اإلعالن عن صفقة أس��لحة كب��رى لتركيا
به��دف إعادته��ا لدوره��ا الس��ابق كط��رف ق��وي في
حل��ف ش��مال األطلس��ي «النات��و» وإخراجه��ا م��ن
الفل��ك الروس��ي اإليران��ي ،وق��د يتضم��ن ذل��ك
قيام تركيا بتوفير المس��اعدة األمنية في ش��مالي
س��ورية وإع��ادة فت��ح الح��دود للتجارة م��ع المناطق
الغنية بالموارد في تلك الجهة).
ت��رى الدراس��ة األميركي��ة أن انس��حاب الق��وات
األميركي��ة يخل��ق تحديات ،ولكن��ه يخلق الفرص
أيض �اً ،لك��ن األه��م ع��دم الس��ماح إليران باس��تغالل
ذل��ك ،وجع��ل اس��تمرار بقائه��ا ف��ي س��ورية مكلف �اً
جداً بكل الوسائل المتاحة ،مع العمل على حصول

«حلفائن��ا األك��راد» عل��ى بع��ض الحك��م الذات��ي
والحري��ة ف��ي جمي��ع ال��دول الت��ي يعيش��ون فيه��ا
حالي �اً ،وعلين��ا القي��ام ب��كل م��ا ف��ي وس��عنا لتقريب
تركيا من حلفائها الحقيقيين!
لق��د تقص��دت أن أنش��ر تفاصي��ل ه��ذه الدراس��ة
إلطالع الرأي العام السوري على الخلفيات الحقيقية
لالنسحاب األميركي من سورية التي يمكن إجمالها
بأنها حصيلة صمود الش��عب الس��وري ،وجيشه البطل،
ودع��م الحلف��اء ،وليس��ت ناجم��ة ع��ن اإلله��ام ال��ذي
هب��ط عل��ى الرئي��س ترام��ب ،وأركان إدارت��ه ،فل��وال
التق��دم الميدان��ي الكبي��ر ،وتحوالته لم��ا اتخذ ترامب
ق��راره ه��ذا ،ولوجدن��ا عت��اة البنتاغ��ون مس��تمرين ف��ي
مواقفهم ،وأميركا أصبحت بين خيارين بعد س��قوط
أدواته��ا اإلرهابي��ة الفاش��ية ،إم��ا مزي��د م��ن االنخراط
العس��كري األميركي لحماية ما تبقى من قوات ،وإما
االنس��حاب ،وإعالن الهزيمة العسكرية ،وهو ما حصل،
ويبق��ى األم��ر اآلن بي��د تركي��ا الت��ي عليه��ا أن تخت��ار
بي��ن انخراطه��ا العس��كري للقض��اء عل��ى م��ا تس��ميه
«منظمات إرهابية كردية» وهو ما قد يعني استنزافاً
لجيش��ها وقواته��ا ،وأعب��اء اقتصادي��ة كبي��رة ،وبي��ن
التنسيق مع دمشق كما نصح بذلك وزير الخارجية
اإليران��ي محمد جواد ظريف ،أما أصحاب األوهام من
ما يسمى «إدارة ذاتية» فعليهم إما الذهاب إلى الدولة
السورية ،والقبول بالخيارات الوطنية السورية من دون
الره��ان عل��ى أي أح��د ،وإما تك��رار تجرب��ة عفرين التي
تبين فيها أنهم مجرد مراهقين سياس��يين ليسوا أه ً
ال
لقيادة بلدية.
النقطة األخيرة والمهمة :أن واشنطن بانسحابها
ل��ن توق��ف جهوده��ا المبذول��ة لتحقي��ق أه��داف
أميركي��ة أخ��رى ف��ي س��ورية أب��داً ،إنم��ا ستس��تمر
باس��تخدام أش��كال أخ��رى م��ن الق��وة األميركي��ة،
وبمس��اعدة الحلفاء! «حسب الدراسة األميركية»،
وهو ما يش��ير إلى أن الهزيمة العسكرية لمخططات
واش��نطن ال تعن��ي توقفه��ا ع��ن اس��تهداف س��ورية،
إنم��ا س��يتم االنتق��ال إل��ى مرحل��ة الق��وة الناعم��ة،
وه��و م��ا يج��ب االنتب��اه ل��ه ف��ي المرحل��ة القادم��ة،
فالحدي��ث حس��ب وس��ائل إع�لام مختلف��ة أن وكالة
التنمي��ة األميركي��ة (يو اس إي��د) USAID -تبحث
ع��ن مؤسس��ات بحثي��ة لدراس��ة الواق��ع االقتص��ادي
واالجتماع��ي والسياس��ي ف��ي س��ورية ،والتحضي��ر
النتخاب��ات الرئاس��ة عام  ،2021والهدف ما يس��مونه
البيئ��ة الحاضن��ة للدولة هذه الم��رة ،ولذلك علينا
االرتق��اء باألداء الخدم��ي واالجتماعي واالقتصادي
والسياسي ،وعدم المجاملة في أي إهمال ،أو تقاعس
من مسؤول أو مؤسسة حكومية ألننا تحت المجهر،
وأي تقصي��ر مقص��ود أو بدافع مصال��ح ضيقة يجب
أن يحاس��ب بكل قس��وة ،وبال مهادنة ،فمس��تقبلنا في
أيدينا ،وأعداؤنا سيس��تمرون باستهدافنا ،ومن العار
علينا أن نس��مح لهم بعد هذه التضحيات الهائلة أن
يلعبوا بأي أوراق داخلية الستهدافنا.
د .بسام أبو عبد اهلل

عين على الصحافة االجنبية

تس

هآر

حوال��ي ملي��ون ش��خص قتل��وا ف��ي الح��رب ف��ي س��وريا،
وحوال��ي  50أل��ف ش��خص قتل��وا بس��بب الح��روب والج��وع
ف��ي اليمن ،عش��رات المراس��لين قتل��وا في ميادي��ن القتال
في س��وريا والعراق واليمن ،لكن فقط قتل صحافي عربي
واح��د نج��ح ف��ي ضعضع��ة األس��س الراس��خة ف��ي ال��دول
الغربي��ة .الع��ام  2018ف��ي الش��رق األوس��ط هو ع��ام جمال
الخاش��قجي ،الذي أشالء جثته موزعة ومدفونة في مكان
ما على األراضي التركية أو في مضيق البسفور.
م��ن الصع��ب تذك��ر حادث��ة مش��ابهة مزق��ت الخي��وط
الت��ي ترب��ط بين واش��نطن والري��اض ،وبين الدول
األوروبي��ة والمملك��ة الس��عودية .ه��ذا ربم��ا
إح��دى الح��االت الن��ادرة في التاري��خ التي
فيه��ا نج��ح صحاف��ي ف��ي إح��داث ه��زة
أرضي��ة سياس��ية ،ولي��س بس��بب كش��ف
نادر ،بل ألنه قتل .هذه القضية ليس��ت هي
الخ��ط المفت��وح الوحيد في عق��دة الصراعات
الت��ي مي��زت الع��ام  ،2018س��نة ت��ورث الس��نة الت��ي
س��تأتي في أعقابها مجموعة م��ن األطراف التهديدية
والخطيرة.
الح��دث االس��تراتيجي األه��م ف��ي ه��ذه الس��نة ه��و
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران،
الق��رار ال��ذي أبقى العال��م وهو فاغر الفم وقل��ق جداً على
مس��تقبل المنطقة .اس��تعراض العضالت هذا وضع إيران
حقاً في مصيدة اقتصادية صعبة ،التي ما زالت حتى اآلن
ل��م تج��د تعبيرها الكامل بس��بب التن��ازالت التي اضطرت
الواليات المتحدة لتقديمها لعدد من حليفاتها من أجل
مواجهته��ا للنق��ص الف��وري للنف��ط ال��ذي كان متوقع �اً
لها.
ولك��ن القل��ق الرئيس��ي هو م��ن احتمال أنه ف��ي مرحلة
ما س��تقرر إيران االنس��حاب أيضاً من االتفاق والعودة إلى
تخصيب اليورانيوم.
هن��اك عالق��ة وطيدة بين قضية خاش��قجي وانس��حاب
الوالي��ات المتح��دة م��ن االتف��اق الن��ووي .فيهم��ا تلع��ب

الس��عودية الت��ي عين��ت نفس��ها ك��رأس س��هم ف��ي الح��رب
ض��د إي��ران في الش��رق األوس��ط .في العام  2019س��تضطر
أمري��كا إل��ى أن تق��رر ه��ل س��تواصل عالقاتها م��ع المملكة
وكأن ش��يئاً ل��م يح��دث ،بم��ا ف��ي ذل��ك بيع س�لاح بمبلغ
 110ملي��ارات دوالر ،أو س��تعاقبها بس��بب قت��ل الصحاف��ي.
له��ذا الق��رار س��يكون تأثي��ر على طبيعة س��لوك الس��عودية
ف��ي س��وق النف��ط ،وباألس��اس ح��ول الس��ؤال ه��ل س��تزيد
اس��تخراج النفط لديها من أجل جس��ر الهوة التي ستنشأ
م��ع تناق��ص كمية النفط التي س��تضخها إيران للس��وق،
أو ستتس��بب بغ�لاء األس��عار ال��ذي يمكنه أن يح��دث تمرداً
عالمياً آخر ضد ترامب.
عب��ر بوابات العام  2019س��تمر أيض �اً الحرب في اليمن
والت��ي س��تدخل عامه��ا الراب��ع دون أف��ق سياس��ي أو
إنس��اني .طالم��ا أنها مصنفة كح��رب تجري بين
إي��ران والس��عودية ،وليس��ت حرب �اً محلية على
تقس��يم ع��ادل للم��وارد ،ف��إن الكرام��ة ل��ن
تس��مح للس��عودية باالنس��حاب منه��ا رغ��م
حقيق��ة أنه��ا ل��م تنجح حت��ى اآلن ف��ي إحداث
حس��م عس��كري أم��ام ق��وات أقل منه��ا بكثي��ر .هذه
الجبه��ة األخي��رة الت��ي بقي��ت للس��عودية م��ن أج��ل أن
تثب��ت فيه��ا قوته��ا ونفوذه��ا بعد فش��لها بص��ورة مهينة في
لبنان ،وانس��حابها من س��وريا وتنازلها حتى قبل س��نة عن
العراق.
س��نة  2018هي الس��نة التي وضعت فيها أسس منظومة
اس��تراتيجية جديدة في الش��رق األوسط ،التي تلعب فيها
روس��يا ـ ولي��س الوالي��ات المتح��دة ـ دور الدول��ة العظم��ى
المق��ررة .لق��د نقل��ت إل��ى أيديه��ا إدارة الح��رب في س��وريا
وخلقت بذلك انقالباً في مكانة األس��د .بفضلها يحظى
األس��د بتحال��ف واس��ع يؤي��د بق��اءه ،ويض��م حت��ى تركي��ا
والوالي��ات المتح��دة .طالم��ا أن الوالي��ات المتح��دة بق��در
م��ا تبع��د نفس��ها ع��ن المنطقة ،فإن روس��يا تدفع بنفس��ها
نحو الغرب.
تسفي برئيل
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في الشوط الثاني من رئاسته يبدو ترامب خطيرا ومعزوال

فاي

وصفت صحيفة (فايننشال تايمز) رئاسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بأنها تواجه
ف��ي مرحلته��ا الثاني��ة فت��رة متقلب��ة وقال��ت إن المحق��ق الخ��اص روب��رت مولل��ر ومجلس
النواب برئاس��ة الديمقراطيين يحكمون الخناق عليه .وقالت إن رئاس��ة ترامب مثل لعبة
كرة قدم من شوطين .ففي الشوط األول حاول الرئيس ترك بصماته على
واش��نطن وتنفيذ وعوده اإلنتخابية .أما في الش��وط الثاني فالهدف هو
توفير فرصة ثانية له في الرئاسة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق فهو يتناس��ب م��ع اآلخرين لكن��ه يختلف عنهم
بترك��ه ني��ران مش��تعلة أينم��ا ح��ل .وقال��ت إن رئاس��ة ترام��ب أصبح��ت
مس��رح فرجة صاخب يمكن أن يؤدي وبس��هولة إلى محاكمته في األش��هر
المقبل��ة او اس��تقالته م��ن منصبه مقابل الحصانة م��ن المحاكمة – بدال من
إعادة انتخابه مرة ثانية عام .2020
وترى الصحيفة أن نقطة التحول الكبرى في رئاس��ته هي انتخابات تش��رين الثاني
النصفية التي ش��هدت (موجة زرقاء) اي فوز الديمقراطيين .فبعد اس��تخدام كل الحيل
المتوف��رة ل��ه من إرس��ال القوات األمريكي��ة إلى الحدود مع المكس��يك لمنع المهاجرين

ننشا

يمز

ل تا

ل��م يك��ن ترام��ب قادرا على وقف زحف الديمقراطيين لمجلس النواب .والم كل ش��خص
عل��ى الحمل��ة اإلنتخابي��ة الت��ي لم تعد بأي س��وى الحديث عن اإلقتصاد المزدهر ونس��ي
ل��وم نفس��ه .فالهزيم��ة في اإلنتخاب��ات النصفية قللت من قدرته على اس��تفزاز األصدقاء
واألعداء على حد سواء .ولخشية الجمهوريين من خسارة فادحة في انتخابات عام 2020
فق��د ب��دأ الجمهوري��ون يقفون أمام ترام��ب بطريقة لم تكن واضحة ف��ي العامين األولين
من حكمه .وانتقدوا قراره سحب القوات األمريكية من سوريا وتخفيضها في أفغانستان
وإدارت��ه للحك��م بطريق��ة أجب��رت جيم��س ماتي��س عل��ى اإلس��تقالة كوزي��ر للدف��اع.
فماتي��س ال��ذي س��يترك منصبه نهاية الع��ام كان واحدا من الرم��وز القليلة التي
حظيت بثقة حلفاء أمريكا.
وتختم بالقول إن المقارنة الوحيدة بين ترامب هي ريتشارد نيكسون وبيته
االبي��ض أثن��اء فضيح��ة ووتر غيت .واألخب��ار الجيدة هي أن الدس��تور األمريكي
ال ي��زال فاع�لا والمحاكم واإلعالم والناخ��ب األمريكي يقومون بعملهم .واألخبار
الس��يئة ه��ي أن ترام��ب يبدو معزوال وش��خصية متقلبة وهي ليس م��ن النوع الذي يغادر
بهدوء تحت جنح الظالم.

