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الصحف االجنبية..النظام البحريني تجاهل كل التوصيات القانونية والحقوقية وأصر على قمع المعارضة
فــي  متخصــص  اميركــي  باحــث  أكــد 
الشــأن البحرينــي ان نظــام آل خليفــة يزعم ان 
ــة  التهديــد االيرانــي واالرهابــي يدفعــه لمواصل
ارتــكاب االنتهــاكات بحــق الشــعب البحرينــي. 
وأشــار إلــى ان الســلطات البحرينيــة تملــك 
تاريخــا حافــال باالنتهــاكات ضــد اإلنســانية. 
كبتهــا  مقالــة  علــى  ردًا  جــاء  الباحــث  كالم 
ــي  ــي اميرك ــد صهيون ــي معه ــان ف ــان اثن باحث
اعتمــدا فيهــا روايــة النظــام الرســمية لجهــة 

المزاعــم عــن وجــود تهديــد ارهابــي.
دفاع صهيوني عن نظام آل خليفة

فــي  الباحثــان  كتــب  التفاصيــل،  وفــي 
االدنــى  الشــرق  لشــؤون  واشــنطن  معهــد 
 ”Michael Knights“ و ”Matthew Levitt“
مقالــة نشــرها موقــع المعهــد )قبــل جريمــة 
الثالثــة(،  البحرينييــن  المواطنيــن  اعــدام 
حملــت عنــوان »االرهــاب المدعــوم ايرانيــًا فــي 

حــل مســتدام”. ايجــاد  البحريــن: 
ــي  ــالن ف ــذان يعم ــان الل ــم الكاتب ــد زع وق
احــد ابــرز مراكــز الدراســات الصهيونيــة فــي 
اميــركا، »وجــود نشــاط ارهابــي داخــل البحريــن 
تدعمــه ايــران«، وادعــا ان »هنــاك الكثيــر مــن 
الخاليــا  ان  علــى  تــدل  التــي  المؤشــرات 
البحريــن  فــي  ايرانيــًا  المدعومــة  الشــيعية 
تصبــح اكثــر خطــورة«، علــى حــد تعبيرهمــا.

نشــر  المزاعــم،  تلــك  علــى  رد  وفــي 
االســتخبارات  بوكالــة  الســابق  المســؤول 
المركزيــة االميركيــة )CIA( اميــل نخلــة مقالــة 
فــي موقــع “Lobelog” )بعــد جريمــة اعــدام 

الثالثــة(. البحرينييــن  المواطنيــن 
 ”Levitt“ مقالــة  ان  نخلــة  ورأى 
و”Knights” تتضمــن ثــالث فرضيــات خاطئــة، 
ــب  ــر اغل ــران تدي ــي: أوال: ان اي ــل بالتال وتتمث
اطيــاف المعارضــة وتدعمهــا، ثانيــا: ان نظــام آل 
خليفــة بــذل جهــودا حقيقيــة لتنفيــذ توصيــات 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائق 
)لجنــة البســيوني(، مشــيرا إلــى ان الســلطات 
كامــل  شــبه  بشــكل  تجاهلــت  البحرينيــة 
تقريــر هــذه اللجنــة، وثالثــا: الربــط بيــن مــا 
المعــادي  المســلح  العمــل  بـ«نمــو  يســمى 
بيــن  النــووي  واالتفــاق  البحرينــي«  للنظــام 

ايــران والــدول الســت الكبــرى.
البحرينــي  نظــام  ان  الكاتــب  وأكــد 
»يمــارس القمــع بحــق »الغالبيــة الشــيعية« 

فــي البحريــن منــذ عقــود وقبــل احــداث مــا 
ــل انتصــار  ــك قب ــي وكذل ــع العرب يســمى الربي
 ،»1979 عــام  ايــران  فــي  االســالمية  الثــورة 

تجاهــال   ”Knights“ و   ”Levitt“ ان  مضيفــا 
باســتخدام  البحرينــي  النظــام  اســتراتيجية 
ورقــة االرهــاب والتخويــف مــن ايــران مــن اجــل 

لــه. الدعــم االميركــي والغربــي  تعزيــز 
ــة  ــة خالص ــي بمثاب ــا ه ــال ان »مقالتهم وق
صــادرة عــن جهــات رســمية بحرينيــة تتحــدث 
ــة« مــن اجــل  عــن »توســيع الشــبكات االيراني
تبريــر اســتمرار انتهــاكات حقــوق االنســان«، 
مشــيرا إلــى تقريــر لمنظمــة »هيومــن رايتــس 
ــع  ــن قم ــي م ــام البحرين ــذر النظ ــش« يح ووت
الناشــطين الســلميين واالحتجــاز المتواصــل 
ومقاضاتهــم.  االنســان  بحقــوق  للمطالبيــن 
ونبــه الــى ان هــذا التقريــر يدعــو الحكومــة 
االصــالح  عمليــة  احيــاء  إلعــادة  البحرينيــة 
قــرار  عــن  التراجــع  خــالل  مــن  السياســي 
حــل »جمعيــة الوفــاق« المعارضــة البحرينيــة 
واطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين، ووقــف 

مضايقــة الناشــطين.
و   ”Levitt“ مقالــة  ان  الكاتــب  وتابــع 
“Knights” تتجاهــل مــا نــص عليــه تقريــر 
لجنــة »البســيوني« لجهــة كيفيــة التعاطــي مــع 
المعارضيــن، ورأى انــه ســيكون من »المؤســف 
االميركــي  الرئيــس  ادارة  تســمح  أن  جــدًا« 
المنتخــب دونالــد ترامــب للنظــام البحرينــي 
ــذه  ــات ه ــذ توصي ــان يواصــل مســاره وال ينف ب

اللجنــة.
»تجاهــل  خليفــة  آل  نظــام  ان  أكــد  كمــا 
ــوق  ــك حق ــنين وانته ــذ س ــون من ــيادة القان س

الطوائــف باســم محاربــة االرهــاب«، الفتــا الــى 
ان الحكومــة البحرينيــة تنفــق مبالــغ طائلــة 
مــن االمــوال مــن اجــل ايصــال صوتهــا الــى 
ادارة ترامــب المقبلــة مــن خــالل المنتميــن 
ــن  ــي واشــنطن، م ــط ف ــات الضغ ــى مجموع ال
دبلوماســيين متقاعديــن وضبــاط عســكريين 

كبــار ومراكــز الدراســات.
كذلــك وصــف نخلــة مقالــة الباحثيــن، بانهــا 
»عبــارة عــن اعتــذار لنظــام آل خليفــة«، واعتبــر 
ادارة  باقنــاع  المســاهمة  »إلــى  تهــدف  انهــا 
ترامــب ليتبنــى موقًفــا مرنًــا تجــاه القمــع الــذي 
تمارســه ســلطات البحريــن، وتطالبــه بتمتيــن 
العالقــات العســكرية االميركيــة مــع نظــام هــذا 

البلــد”.
البحريــن  باســتضافة  يتعلــق  وفيمــا 
نخلــة  رأى  االميركــي،  الخامــس  لالســطول 
ان وجــود األســطول فــي البــالد يخــدم مصالــح 
الحمايــة،  لهــا  ويوفــر  البحرينــي  النظــام 
ــؤولين  ــه ومس ــرت بين ــاءات ج ــن لق ــفا ع كاش
عنــد  الســبعينيات  اوائــل  فــي  بحرينييــن 
االســطول  بتمركــز  االتفــاق  علــى  التوقيــع 
ــا  ــوا حينه ــث قال ــن، حي ــي البحري ــس ف الخام
آنــذاك ان وجــود االســطول الخامــس يعــزز 

امنهــم.
بالحكــم  خليفــة  آل  نظــام  وصــف  نخلــة 

المعارضــة  بحرينيــة  مؤكــدا  »االســتبدادي«، 
ورفــض مــا يثــار حــول ارتباطهــا بــاي طــرف 
ــال الناشــط  ــى ان اعتق ــا اشــار ال خارجــي. كم
جميعــة  مــن  وقــادة  رجــب  نبيــل  الحقوقــي 
الوفــاق وســجن ناشــطين آخريــن يطالبــون 
يكــّذب  والديمقراطيــة،  االنســان  بحقــوق 

ايــران. حيــال  البحرينــي  النظــام  مزاعــم 
كمــا تطــرق الــى جريمــة اعــدام المواطنيــن 
البحرينييــن الثالثــة، مشــيرا إلــى ان تقريــر 
ادان  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة 
ــى  ــاء عل ــذت بن ــا نف ــد انه ــات واك هــذه االعدام

اعترافــات جــاءت تحــت التعذيــب.
وفــي الختــام قــال الكاتــب ان »المعارضيــن 
البحرينييــن يمكنهــم الحصــول علــى الســالح 
دون مســاعدة ايــران فــي مواجهــة مــا وصفــه 
ان  معتبــرا  الوحشــي«،  القمعــي  »بالنظــام 
عــدم  نتائــج  ســيتحمل  البحرينــي  النظــام 

تجاوبــه مــع المعارضــة الســلمية”.
فــي  سياســتها  مراجعــة  بريطانيــا  علــى 

اليمــن
 Daily“ مــن جهــة اخــرى، نقلــت صحيفــة
النائــب  عــن  البريطانيــة   ”Telegraph
البريطانــي “Andrew Mitchell” أن بــالده 
»تعــزز احتمــال تعرضهــا لهجــوم علــى اراضيهــا 
البريطانيــة  الحكومــة  تراجــع  لــم  فــي حــال 
ان  الــى  واشــار  اليمــن«.  حيــال  سياســاتها 
ــذي  ــف ال ــوات التحال ــي لـــ »ق الدعــم البريطان
ســيخلق  اليمــن«  فــي  الســعودية  تقــوده 

االوروبيــة. للقــارة  امنيــة  تهديــدات 
بــالده  سياســة   ”Mitchell“ ووصــف 
ببيــع االســلحة الــى »التحالــف الــذي تقــوده 
ــم المســاعدات  الســعودية فــي اليمــن« وتقدي
إليــه بـ«المتناقضــة«، الفتــا إلــى ان بريطانيــا 

تتواطــأ »بتدميــر دولــة ســيادية”.
الحكومــة  علــى  ان   ”Mitchell“ وأكــد 
سياســتها  مســتقبل  مراجعــة  البريطانيــة 
ــرض  ــن يتع ــى ان اليم ــن، مشــيرا إل ــي اليم ف
للتجويــع فــي وقــت تنتمــي بريطانيــا للتحالــف 
ــا. ــا وجويًّ ــا وبحريًّ ــذي يفــرض حصــارًا بريًّ ال

الــذي  »التحالــف  ان   ”Mitchell“ وقــال 
تقــوده الســعودية« ال يمكــن ان ينتصــر فــي 
اليمــن، وان الرئيــس المنتهيــة واليتــه عبــد 
ربــه منصــور هــادي ال يحظــى بــاي دعــم يذكــر 

ــن. ــل اليم داخ

السعوديون ينوون القتال في سوريا والعراق

النسبية تحتاج الى الشارع
غالب قنديل

تعامــل الدعــوة الــى اعتمــاد النظــام النســبي فــي قانــون االنتخابــات وكأنهــا نذيــر ثــورة كبــرى 
ــا أو  ــد لطوائــف بعينه ــه تهدي ــى ان ــراح النظــام النســبي عل ــع اقت ــار م ويتعاطــى رافضــو هــذا الخي
تهديــد لزعامــات وقيــادات سياســية والواقــع الفعلــي ان فــي ذلــك مبالغــة مقصــودة لتحريــض 

الجمهــور مــن أجــل الوقــوف فــي طريــق اعتمــاد النظــام النســبي.
ــل  ــة للكت ــع المتقدم ــز المواق ــن ته ــة ل ــة المقبل ــات النيابي ــي االنتخاب ــت ف ــو طبق فالنســبية ل
الرئيســية تمثيليــا وسياســيا كل مــا ســوف تفســح المجــال أمامــه هــو تمثيــل قيــادات وكتــل 
سياســية مضطهــدة بقــوة االجتيــاح االكثــري وممنوعــة مــن الحضــور فــي البرلمــان واحيانــا رغــم 
امتالكهــا لنســبة مئويــة معتبــرة مــن مجمــوع الناخبيــن فــكل النتائــج التي صــدرت بعــد االنتخابات 
التــي جــرت علــى أســاس النظــام االكثــري تشــير الــى انــه فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة تواجــدت 
قــوى معارضــة للقيــادات التــي تحتكــر تمثيــل الطوائــف وقــد حرمــت مــن التمثيــل النيابــي رغــم 
انهــا حــازت مــا يتخطــى الثالثيــن بالمئــة مــن مجمــوع اصــوات الناخبيــن وبالتالــي فــان النظــام 
ــس  ــه سياســيا داخــل المجل ــرا عن ــال ومعب ــي ان يكــون ممث ــث ف ــري يصــادر حــق هــذا الثل االكث

النيابــي.
مــا تهــدده النســبية ليــس الطوائــف بــل احتــكار تمثيــل الطوائــف بيــد زعامــات وقــوى وكتــل 
ــد  ــح المزي ــة لصال ــذه المعادل ــالل ه ــام 43 وإخ ــة ع ــذ صيغ ــي من ــام اللبنان ــى رأس النظ ــع عل تترب
مــن التعــدد السياســي بــات ضــرورة لتثبيــت الوحــدة الوطنيــة ولمنــع االســتقطاب الطائفــي عنــد 
كل اختــالف أو نقــاش أو صــراع سياســي فعندمــا تكــون التالويــن السياســية المتعــددة فــي 
ــح مــن البديهــي اال يتخــذ الجــدل والصــراع  ــي يصب ــس النياب ــي المجل ــة ف ــف ممثل ــب الطوائ قل

ــة االســتقرار. ــة والحاســمة لحماي ــن الشــروط الضروري ــا وهــذا م ــا طائفي ــالف طابع واالخت
ــز بالطابــع  ــارات وقــوى اخــرى تتمي ــة لتمثيــل احــزاب وتي كمــا تســمح النســبية بفــرص جدي
العلمانــي الراديكالــي وهــي محرومــة تاريخيــا مــن فــرص التمثيــل السياســي والنيابــي ومطــاردة 

ــرار  ــادالت الق ــي مع ــن الحضــور ف ــا م ــري لمنعه ــي واالكث ــي الطائف ــام االنتخاب ــاد النظ ــوة اعتم بق
بينمــا يمكــن ان تشــكل النســبية فســحة لهــا لتفــرض حضورهــا وهــي فرصــة تمثيليــة سياســية 

تســتكمل الطيــف اللبنانــي العــام.
ان تطبيــق النســبية لــن يشــيل الزيــر مــن البيــر اي انــه لــن يقــود الــى ثــورة شــاملة فــي النظــام 
السياســي اللبنانــي فالقــوى السياســية المهيمنــة راهنــا باســم احتــكار تمثيــل الطوائــف ســتبقى 
ــوى اخــرى  ــع ق ــا ســتكون مضطــرة للشــراكة م ــات لكنه ــوى اساســية حاضــرة بنتيجــة االنتخاب ق
عمــدت الــى تغييبهــا وشــطبها بقــوة البوســطات االكثريــة وهــذا تغييــر جيــد وتقدمــي ألنــه يفــرض 
ــر  ــع والحظ ــة بالمن ــد اي جه ــية وال يضطه ــات السياس ــائر المكون ــن س ــة بي ــراكة كامل ــة ش صيغ
المفــروض حاليــا وهــذا مــا يحــرك الحمــالت الغاضبــة علــى النســبية فالحقيقــة انــه ال الطوائــف 
مهــددة بنتيجــة النظــام النســبي وال هنــاك خطــر لشــطب اي جهــة سياســية فجميــع القــوى 
ســتمثل مــع النســبية بحجــم مــا تمثــل شــعبيا وعلــى مســتوى المجتمــع اللبنانــي بصــورة عامــة.
النســبية ســتضمن ان تحصــل كل جهــة علــى الحجــم الــذي يتيحــه لهــا مقــدار التأييــد الــذي 

تحظــى بــه طروحاتهــا وخياراتهــا السياســية فــي الشــارع اللبنانــي.
مــن الواضــح تمامــا ان محاولــة حثيثــة لقطــع الطريــق علــى ادخــال النســبية بــاي قــدر كان فــي 
النظــام االنتخابــي تجــري وتجتمــع لهــا قــدرات وامكانــات ومواقــع سياســية واعالميــة كبــرى ومــن 
ــذي  ــد الرئيــس العمــاد ميشــال عــون ال ــك بصــورة رئيســية هــو عه الواضــح ان المســتهدف بذل
وعــد بتغييــر قانــون االنتخــاب واحــداث نقلــة الــى االمــام فــي النظــام السياســي اللبنانــي انطالقــا 
ــط  ــد التق ــر ق ــي الح ــار الوطن ــا ان التي ــا ايض ــح تمام ــن الواض ــات وم ــد لالنتخاب ــون جدي ــن قان م
هــذا المؤشــر ولذلــك صــدر عنــه بيــان اعتبــر انــذارا بثــورة شــعبية قادمــة سيشــارك فيهــا التيــار 
ــه مكتبــه السياســي ورئيســه الوزيــر جبــران باســيل وهــذا بذاتــه يشــكل حافــزا لجميــع  كمــا قال
القــوى االخــرى المناديــة بالنســبية والمدعــوة اليــوم لــرص الصفــوف فــان يكــون فــي قلــب هيــاكل 
الدولــة ومؤسســاتها اطــراف تتمســك بالنظــام النســبي كحــزب اهلل وحركــة أمــل والتيــار الوطنــي 
الحــر وســواها ذلــك يعنــي ان اي تأخيــر فــي العمــل المشــترك والســير معــا الــى فــرض النســبية 
بتحــرك شــعبي واســع ســيكون علــى حســاب مســتقبل اللبنانييــن وعلــى حســاب فرصــة التغييــر 

السياســي التــي حملهــا انتخــاب الرئيــس العمــاد ميشــال عــون.
تاهــت نقاشــات انصــار النســبية فــي كثيــر مــن الزواريــب والحســابات الصغيــرة خــالل االشــهر 
الماضيــة وتــم هــدر الزمــن الــذي كان يفتــرض اســتثماره فــي اوســع عمليــة تعبئــة وحشــد شــعبي 
لتكــون النــاس حاضــرة للتحــرك فــي الشــارع مــن اجــل فــرض ارادتهــا فــي الوقــت الــذي يضيــق 

كثيــرا معــه االجــل المقــرر إلقــرار قانــون االنتخابــات.
يجــب ان توضــع عمليــة اقــرار قانــون االنتخابــات تحــت ضغــط الشــارع وان يفــرض بذلــك 
علــى الكتــل السياســية الرضــوخ لحقيقــة القبــول باعتمــاد النســبية كليــا او جزئيــا فمــن الواضــح 
ان خــط التراجــع االحتياطــي عنــد خصــوم النســبية هــو الســير بوصفــة المختلــط وأيــا كان 
ــام  ــى االم ــه ال ــدم في ــا يمكــن التق ــر ســتبقى مؤشــرا ايجابي ــذي ســتحدثه مــن تغيي ــدار ال المق
خــالل الســنوات المقبلــة واالنتخابــات النيابيــة المقبلــة لكــن ان يعــاد انتــاج الواقــع البائــس بــكل 
ــع اآلمــال التــي رســمت علــى  ــة والمــراد بــه كســر جمي مآســيه فهــذا امــر خطيــر وســلبي للغاي

انتخــاب الرئيــس ميشــال عــون.

ذكــرت صحيفــة »فزغليــاد« أن مــا يســمى 
تتزعمــه  الــذي  اإلســالمي«،  »التحالــف  بـــ 
فــي  بفعاليــة  المشــاركة  ينــوي  الســعودية، 

القتــال ضــد »داعــش«. غيــر أن خطــورة ذلــك 
تكمــن فــي محاولــة بلــدان الخليــج )الفارســي( 

ــا يناســبها. تقســيم ســوريا بم
جاء في المقال:

الــذي  اإلســالمي،  التحالــف  أعــرب 
ــه بالمشــاركة  ــن رغبت ــه الســعودية، ع تتزعم
بفعاليــة كبيــرة فــي محاربــة »داعــش«. وصــرح 
مستشــار وزيــر الدفــاع الســعودي اللــواء الركن 
األحــد  يــوم  مقابلــة،  فــي  عســيري  أحمــد 
2017/01/15، بــأن التحالــف مســتعد لالنضمــام 
إلــى التحالــف الدولــي، الــذي تقــوده الواليــات 
المتحــدة، فــي القتــال ضــد تنظيــم »داعــش« 

ــراق. ــوريا والع ــي س ف
وقــد أدلــى الجنــرال الســعودي بتصريحــه 
هــذا علــى خلفيــة االجتمــاع، الــذي عقــد فــي 
والــذي ضــم  األحــد2017/01/15،  يــوم  الريــاض 
رؤســاء أركان 14 دولــة مشــاركة فــي التحالــف 
وقــال  واشــنطن.  تتزعمــه  الــذي  الدولــي، 

اإلســالمي  التحالــف  قــوات  إن  عســيري« 
ــى »داعــش«  ســوف تســاهم فــي القضــاء عل
ــة”. فــي الرقــة والموصــل خــالل الفتــرة المقبل

ــر بالذكــر أن الســعودية  هــذا، ومــن الجدي
أعلنــت عــن إنشــاء »التحالــف اإلســالمي« 
فــي شــهر ديســمبر/ كانــون األول 2015، حيــث 
هــذا  قــوام  فــي  إســالمية  دولــة   34 تدخــل 
رســميا  أعلــن  وقــد  العســكري.  التحالــف 
عــن إنشــائه »لمحاربــة تنظيــم »داعــش« 
ذكــرت  مــا  وبحســب  العالمــي«.  واإلرهــاب 
ــدة  ــة الجدي ــذه البني ــإن ه ــالم، ف ــائل اإلع وس
البريــة  للقــوات  الســابق  القائــد  يرأســها 

شــريف. رحيــل  الجنــرال  الباكســتانية 
على أبواب اللقاء في أستانا

مــا يثيــر الفضــول أن مــن المقــرر، عقــد 
أســتانا  الكازاخســتانية  العاصمــة  فــي  لقــاء، 
يــوم 23 مــن الشــهر الجــاري، لمناقشــة األزمــة 
الســورية. وســيحضر هــذا اللقــاء ممثلــون عــن 
العديــد مــن جماعــات المعارضــة المســلحة، 
حيــث يفتــرض التوصــل إلــى رؤيــة محــددة 
للوضــع »علــى األرض«. ومــن المعــروف أن 

روســيا وإيــران وتركيــا، كانــت الــدول الرئيســة 
المبــادرة إلــى عقــد هــذا اللقــاء، وليــس واضحــا 
بعــد، هــل ستشــارك دول أخــرى فــي هــذه 

المفاوضــات.
بيــد أن جــذب العبيــن جــدد فــي الصــراع 
يمكــن  أســتانا،  مفاوضــات  إلــى  الســوري 
ــة  ــة كرغب ــن ناحي ــزدوج. م ــكل م ــه بش تقييم
فعليــة بالمشــاركة فــي المفاوضــات للبحــث 
ناحيــة  ومــن  الســورية.  لألزمــة  حــل  عــن 
الحصــول  فــي  التأخــر  مــن  أخــرى كخــوف 

علــى حصــة مــن الكعكــة الســورية.
يريــدون  وحلفاؤهــم  “الســعوديون 

ســوريا” تقســيم  فــي  المشــاركة 
والمستشــرق  السياســي  المحلــل 
ألكســندر سوتنيتشــينكو، علــق علــى قرار)مــا 
يســمى بـ( التحالف اإلســالمي المشــاركة في 
الحــرب ضــد »داعــش« بالقــول إن الســعودية 
وغيرهــا مــن دول التحالــف شــاركت ســابقا 
فــي عمليــات التحالــف الدولــي ضــد اإلرهــاب 
و«داعــش«، ولكــن »مشــاركتها اقتصــرت علــى 
غــارات جويــة نــادرة العــدد، وفــي المناطــق 
ــت فــي  ــا نفســها، كمــا فعل ــر مناســبة له األكث
ليبيــا، وشــنت عــددا مــن الغــارات فــي العــراق”.
الواليــات  إن  للصحيفــة  الخبيــر  وقــال 
بجــذب  اآلن  مهتمــون  وحلفاءهــا  المتحــدة 
قــوات أجنبيــة مــن أجــل تقســيم ســوريا فــي 
المقــام األول. ولعــل تفعيــل دور دول التحالــف 
االســالمي اآلن يشــي برغبتهــم فــي مواكبــة 

التقســيم، والحصــول علــى حصــة.
علــى  آمــاال  يعلــق  ال  الخبيــر  أن  غيــر 
ــة  ــي مواجه ــول ف ــدول للدخ ــذه ال ــتعداد ه اس
عســكرية جديــة إلــى جانــب األميركييــن، ألن 
»الســعودية والعديــد مــن حلفائهــا )وخاصــة 
فــي  غارقــون  المتحــدة(  العربيــة  اإلمــارات 
ــا أن  ــدان األخــرى، فإم ــا البل ــن. أم حــرب اليم
إمكانياتهــا محــدودة، أو أنهــا »فضلــت االعتزال« 

وال تشــارك واقعيــا فــي األزمــة الســورية حاليــا 
مثــل قطــر. وأكــد الخبيــر أن مشــاركة هــذه 
الــدول فــي عمليــة بريــة، ممكــن فقــط فــي 
ضغطــا  المتحــدة  الواليــات  ممارســة  حــال 

شــديدا علــى حكوماتهــا. 
ألكســندر  المستشــرق  وأضــاف 
ســوريا  »قــوات  أن  سوتنيتشــينكو 
ــا  ــرد غالبيته ــي يشــكل الك ــة«، الت الديمقراطي
العربيــة  العشــائر  بعــض  جانــب  إلــى 
المســاندة، لــن تشــارك »كتفــا لكتــف« فــي 
حــرب بريــة، إلــى جانــب جيــوش دول الخليــج 
)الفارســي(، التــي كانــت فــي الســابق هــي 
الممــول الرئيــس لتنظيــم »داعــش«، مــن 
أجــل تحريــر الرقــة مــن تنظيــم »داعــش«. 
والقــول نفســه ينطبــق علــى الكــرد والشــيعة 
ــر »مشــاركة  ــذا يســتبعد الخبي ــن. له العراقيي
التحالــف  بلــدان  لقــوات  بريــة  عســكرية 
ــد أن  ــراق«، ويؤك ــي ســوريا والع اإلســالمي ف
زيــادة  علــى  األرجــح  علــى  االمــر ســيقتصر 
عــدد الطلعــات الجويــة التــي علــى العمــوم لــن 

يكــون لهــا تأثيــر جــدي علــى الوضــع.
“يجــب القضــاء علــى »داعــش« في ســوريا 

بقوانــا الذاتيــة فــي أســرع وقــت ممكن”
فــي غضــون ذلــك، يعتقــد الخبيــر بوجــود 
خطــر حقيقــي يهــدد وحــدة األراضــي الســورية، 
بمــا فــي ذلــك فــي حــال القضــاء الســريع علــى 
العراقيــة.  الموصــل  فــي  »داعــش«  تنظيــم 
»قــوات  فــإن  اعتقــاده،  وبحســب  آنــذاك. 
ــات المتحــدة،  ــه الوالي ــذي تتزعم ــف ال التحال
)الفارســي(  الخليــج  بلــدان  قــوات  وبخاصــة 
وتبــدأ  العراقية-الســورية  الحــدود  ســتعبر 
الهجــوم ضــد »داعــش« مــن الشــرق نحــو 
الغــرب، وبالتالــي ســتحكم الســيطرة علــى 
جــزء كبيــر مــن األراضــي، التــي ســترفض 

إعادتهــا إلــى الدولــة الســورية”.
ويــرى الخبيــر أن علــى روســيا وســوريا أن 

تفكــرا مليــا بمــن ســيقوم بتحريــر ســوريا مــن 
تنظيــم »داعــش«. فــإذا مــا كان الكــرد هــم من 
ســيقومون بذلــك تحــت إشــراف واشــنطن 
إلــى  ســتتحول  ســوريا  فــإن  ومســاندتها، 
الطريقــة  علــى  فاشــلة«  “دولــة   Fale-state
واســتمرار  ســوريا،  تفــكك  أن  أي  العراقيــة. 
ــا، يصبحــان أمــرا  ــى أرضه ــة عل الحــرب األهلي

ــة. ــدة ســنوات الحق ــه لع ــر من ال مف
عمليــة  إتمــام  حــال  فــي  األمــر  وكذلــك 
تحريــر البــالد مــن الشــرق، مــن العــراق علــى 
يــد الكــرد بمســاندة الواليــات المتحــدة أيضــا 

ودول الخليــج )الفارســي(، فــإن هــذا ســينتهي 
القيــادة  وفقــدان  البــالد  بتقســيم  أيضــا 
ــة  ــي منطق ــط ف ــول النف ــة حق الســورية غالبي
التحالــف  فــإن  األرجــح،  وعلــى  الــزور.  ديــر 
المتحــدة  الواليــات  تتزعمــه  الــذي  الدولــي 

يوجــه أنظــاره إلــى هنــاك.
لهــذا، يخلــص المستشــرق إلــى القــول 
إن »مــن مصلحــة روســيا وســوريا فــي الوقــت 
الراهــن، وبأســرع وقــت ممكــن تطهيــر البــالد 
علــى  باالعتمــاد  »داعــش«،  تنظيــم  مــن 

روسيا اليومقواهمــا الذاتيــة”.


