
التجهيــزات  إكتملــت  درعــا..  الــى 
العســكريّة للبــدء بمعركــة “كســر العضــم” 
الموعــودة والتــي باتــت تنتظــر بيــن فينــة 

وأخــرى شــارة انطالقهــا.
قادتهــا  التــي  المفاوضــات  تعّثــر  بعــد 
موســكو مــع الّثنائــي واشــنطن-تل أبيــب 
بهــدف الوصــول الــى تســوية سياســيّة 
اللجــوء  تعــوّض  الجنوبيّــة  للمنطقــة 
لترجــح  جــدوى،  دون  العســكري  للخيــار 
والــذي يســتند علــى  الخيــار  كّفــة هــذا 
جهوزيّــة قرابــة 15 الــف جنــدي مدعوميــن 
غيــر  ولوجســتيّة  تســليحيّة  بترســانة 
مســبوقة، وبدعــم جــوّي روســيّ مرّكــز 
تــوّج تحضيراتــه بتجهيــز قنابــل الــكاب 
1500وصواريــخ “غيغــان لونــا” -فائقــة القــدرة 
التدميريّــة ضــدّ التحصينــات والدّشــم-

للدخــول علــى خــّط المعركة..فــي وقــت 
ــاء  ــات حلف ــة عمليّ ــادة غرف ــد ق ــف اح كش
الجيــش الســوري، اّن دمشــق اســتحصلت 
فــي اآلونــة األخيــرة، علــى “رزمــة” اوراق 
“ملحمــة”  ســتخرق  هامــة  عســكريّة 
الحقبــة  لتليهــا  المُنتظــرة،  الجنــوب 
األهــم فــي الشــمال والشــرق الســوريّين، 
ــة باتجــاه  والتــي ســتحمل مفاجــآت مدويّ
القــوات األميركيــة والتركيّــة علــى وجــه 

الخصــوص.
ــا  ــا تتجــه األنظــار جنوب ــوازاة، وفيم بالم
درعــا  تحريــر  عمليّــات  لبــدء  ترّقبــا 
والقنيطــرة، ثمّــة احــداث بــدت الفتة شــرقا، 
عبــر “تحريــك” الخاليــا “الدّاعشــيّة” علــى 
نحــو خطيــر فــي مــا تبّقــى لهــا مــن “جيــب” 
بالشــرق الســوري، تحديــدا فــي المياديــن-
البوكمــال بحماية وحراســة قــوّات التحالف 
الهجمــات  فبعــد  وطائراتــه..  االميركــي 
ضــدّ  والمتالحقــة  العنيفــة  “الداعشــيّة” 
ــع الجيــش الســوري، ســيّما الهجــوم  مواق
التنظيــم  مقاتلــو  شــنّه  الــذي  الضّخــم 
تحــت جنــح ظــالم يــوم الحــادي عشــر مــن 
واســتخباري  لوجســتي  بإتقــان  الجــاري، 
الفــت، بهــدف إحــداث خــرق خطيــر يمكنّــه 
والــذي صــدّه  الــى تدمــر،  الوصــول  مــن 
المقاتــالت  بمــؤازرة  الســوري  الجيــش 
الرّوســيّة ومنــع تحقيقــه، دخــل األصيــل 
علــى  مباشــرة  “اإلســرائيلي”  االميركــي- 
الخــّط، وســدّد غــارات مرّكــزة علــى مواقــع 
الجيــش الســوري ليــل األحــد الماضــي فــي 
اســتهدفت  أخــرى  مــع  تزامنــا  البوكمــال، 

مواقــع للمقاومــة العراقيّــة علــى الحــدود 
الســوريّة-العراقيّة ايضــا، وســط معلومــات 
رصدتــه القيــادة العســكرية الســورية كانــت 
كشــفت عــن تجهّــز لهجــوم قــادم يتــمّ 
اإلعــداد لــه فــي قاعــدة التنف ضــدّ الجيش 
الســوري والقــوّات الرّديفــة فــي باديــة ديــر 

الــزّور علــى وقــع حشــود لمقاتلــي “داعــش” 
البوكمــال  بيــن  الممتــدّة  المنطقــة  فــي 
ــة  ــال والمحّط ــن البوكم ــا بي ــن كم والميادي

ــو”.. ــي ت ــة ال”ت الثاني
اال اّن ردّ الجيــش الســوري وحلفــاءه 
بعمليّــات  ورعاتــه  التنظيــم  فاجــأوا 
ــى الســيطرة  عســكريّة مضــادّة أفضــت ال
علــى كامــل الشــريط الحــدودي الممتــدّ 
مــن جنــوب البوكمــال الــى التنــف، ليتــمّ 
ــة،  ــى القاعــدة األميركيّ ــاق الحصــار عل إطب
ســيّما اّن تقاريــر عســكرية كانــت أجمعــت 
علــى مخّطــط اميركــي مرّكــز اآلن مصــدره 
القاعــدة المذكــورة، يكمــن بشــنّ هجمــات 
ارهابيّــة نحــو شــرق الســويداء ومنهــا الــى 
ــراء عســكريين روس  ــا حــدا بخب ــر، م تدم
األميركــي  “الغــدر”  مــن  التحذيــر  الــى 
ودعــوة  الســوري،  الشــرق  مــن  انطالقــا 
فــي  “اإلســترخاء”  عــدم  الــى  موســكو 
اســتعداد  اســتبعاد  “عــدم  كمــا  ســورية، 
ضــدّ  جديــدة  ضربــة  لشــنّ  واشــنطن 
ــة  ــى مســرحية كيميائي ســورية تســتند ال
لتواجــد  تخضــع  منطقــة  فــي  جديــدة 
رئيــس  كالم  وفــق  األميركيــة”-  القــوات 
الدّفــاع  الدومــا لشــؤون  لجنــة مجلــس 

شــامانوف. فالديميــر 
وعليــه، كان البيــان الالفــت الــذي صــدر 
عــن وزارة الدّفــاع الروســية منذ اســبوعين، 

ــة جديــدة  محــّذرا مــن مســرحيّة كيميائيّ
تحضّــر لهــا مجموعــات ارهابيّــة فــي ديــر 
ــة  ــات الخاصّ ــوات العملي ــؤازرة ق ــزور، بم ال
األميركيــة، تمّثــل حجّــة لتدخّــل طائــرات 
أهــداف  وقصــف  األميركــي  التحالــف 

ــة وعســكريّة ســوريّة! حكوميّ

ــد اّن واشــنطن ال  ــن المؤّك ــات م اذن ب
تريــد إنهــاء “داعــش” في الشــرق الســوري، 
بهــدف تشــريع احتاللهــا للمنطقــة الغنيّــة 
بالنفــط وبالتالــي اإلطبــاق علــى حقولهــا 
مخّططهــا  إغفــال  دون  مــن  النّفطيــة، 
الحــدود  علــى  بالســيطرة  القاضــي 
ــن  ــة لفصــل ســورية ع الســوريّة- العراقيّ
العــراق، ينخــرط فيــه دور ســعودي بــارز 
عبــر تمويــل انشــاء قــوات يتــمّ نشــرها 
“مواجهــة  ذريعــة  تحــت  البلديــن  بيــن 
ــا  ــورية”، تزامن ــرق س ــي ش ــدّد اإليران التم
ــن  ــاط ســعوديين وإماراتيي ــد ضبّ ــع تواف م
عشــق  خــراب  قاعــدة  الــى  واردنيّيــن 
عيــن عيســى  مدينــة  غــرب  العســكرية 
اكــدت  الرّقــة الشــمالي-وفق مــا  بريــف 

وكالــة األنبــاء األلمانيــة.
الوكالــة التــي رجّحــت مــن جانــب 
آخر–ونقــال عمــا اعتبرتــه تقاريــر موّثقــة، 
بــادر  التــي  الهامــة  الخطــوة  اال تقتصــر 
فــي  وحلفــاؤه  الســوري  الجيــش  اليهــا 
قاعــدة  محاصــرة  علــى  األخيــرة  األيــام 
التنــف األميركيــة، بــل اّكــدت علــى مــا 
كانــت حــّذرت منــه صحيفــة الواشــنطن 
شــهر  اواخــر  فــي  األميركيــة  بوســت 
ــق  ــر يتعّل ــال كبي ــن احتم ــت، م ــار الفائ اي
بحيــاة  يــودي  لقصــف  بتعرّضهــا 
عشــرات الجنــود األميركييــن، تزامنــت 

مــع معلومــات وردت علــى لســان قائــد 
حلفــاء  عمليّــات  غرفــة  فــي  عســكري 
الجيــش الســوري، اكتفــى باإلشــارة الــى 
الطاولــة  القــادم ســيقلب  الســيناريو  اّن 
المعــادي،  المحــور  كامــل  رؤوس  علــى 

ب”اســرائيل”! إبتــداء 
نُقلــت  التــي  المعلومــات  وحســب 
مؤخــرا  اســتحصلت  دمشــق  فــإّن  عنــه، 
علــى منظومــات دفاعيّــة متطــورة “مــن 
نفــي  أو  تأكيــد  دون  اخــرى”،  مصــادر 
وصــول منظومــة “أس 300″ الروســيّة الــى 
المحّلــل  كشــف  حيــن  وفــي  ســورية.. 
المفاجــأة  اّن  كولــف  دانيــال  العســكري 
الكبــرى التــي ســتُذهل الجميــع، تكمــن 
ــة” يملكهــا الرئيــس األســد  ب” ورقــة هامّ
الحــرب  فتــرة  طيلــة  وأخفاهــا  يــده  فــي 
أوان  اّن  “ويبــدو  اإلســتراتيجيّ  بصبــره 
توّقــف  وشــيكا”،  بــات  عنهــا  الكشــف 
ماتــازوف،  ســيرغي  الروســيّ  الباحــث 
ــس  ــة الرئي ــي جُعب ــر” ف ــرت أحم ــد “ك عن
الكبــرى”  ب”الصّفعــة  صنّفــه  الســوري 
باتجــاه “اســرائيل”، والتــي ســتمّثل “حدثــا 
صادمــا” فــي تــل أبيــب، ردّا علــى اســتفزاز 
عســكري خطيــر ضــد ســورية دون دخولــه 

التفاصيــل. فــي 
وعلــى مــا يبــدو، فــإّن المرحلــة القادمــة 
ــد  ــى صعي ــى بالمفاجــآت عل ســتكون حُبل
وقــع  علــى  ســيّما  بأكملهــا،  المنطقــة 
عبــر  اإلســرائيليّة  األميركيــة-  الهجمــة 
وكالئهمــا علــى الحُديــدة اليمنيّــة، والتــي 
ســتُخرق بحــدث عســكري “اســتراتيجي” 
يُســجّله مقاتلــو انصــار اهلل فــي شــباك 
نقــل  حســبما  تحديــدا-  اإلمــارات  دولــة 
ــن” الفرنســي  ــس اونالي ــع “انتيليجان موق
عــن مســؤول فرنســي وصفــه ب “رفيــع 
الفرنســية،  الدفــاع  وزارة  فــي  المســتوى 
كشــف ايضــا عــن وقــوع ضبّــاط فرنســيين 
اســرى بقبضــة الجيــش الســوري شــرق 
ســورية بالســابع عشــر مــن شــهر ايــار 
التــي  الالفتــة  النقطــة  اّن  اال  الفائــت.. 
توّقــف عندهــا، تكمــن بترجيحــه مواجهــة 
علــى  قادمــة  ســوريّة-تركيّة  عســكرية 
ابــواب ادلــب، تُفضــي الــى دخــول الجيــش 
مــا  الجهــاديّ”  “المعقــل  الــى  الســوري 
يُمّثــل حدثــا عســكريا ضخمــا تُســجّله 
الجديــد-  العــام  ابــواب  علــى  دمشــق 

حســب اشــارته-

الحرب النفسية، اخر اسلحة تحالف العدوان العربي الغربي باليمن
ابورضا صالح

خالفــا لمزاعــم االمــارات ، الســعودية ووســائل االعــالم العربيــة الغربيــة المنتميــة لهــا، فانــه ال زال 
مطــار الحديــدة وجــزء كبيــر مــن الســاحل الغربــي يخضعــان لســيطرة القــوات اليمنيــة.

حــرب الحديــدة، تعــد حالــة فريــدة ومــن اكثــر الحــروب تعقيــدا فــي تاريــخ الحــروب المعاصــرة. بمنــأى 
عــن عــدم التكافــؤ العســكري بيــن اليمنييــن والقــوات العربيــة- الغربيــة المشــاركة فــي العــدوان واطالــة 
فتــرة هــذه الحــرب بشــكل غيــر معقــول، فــان مــا يميزهــا عــن مثيالتهــا فــي العالــم هــو حجــم القــوات 

والمعــدات الحربيــة المشــاركة والمســتخدمة فيهــا.
امريــكا وبريطانيــا وفرنســا والكيــان الصهيونــي مــن خــالل تقديــم المســاعدات االســتخباراتية 
والتدريبيــة والمعــدات ومصــر والبحريــن والســودان وبعــض الــدول االفريقيــة االخــرى تشــارك الــى 

ــن. ــى اليم ــة عل ــوات المعادي ــوات الق ــكل ق ــعواماراتية تش ــوات الس ــب الق جان
اضــف الــى تلــك القــوات الخونــة الداخلييــن بمخلــف اشــكالهم وانتماءاتهــم مــن الشــماليين 
والجنوبييــن والســلفيين والعلمانييــن واالصالحييــن وانصــار المؤتمــر الوطنــي وبالتالــي المشــايخ 
والشــخصيات الذيــن باعــو انفســهم وكرامتــم الــى االماراتييــن والســعوديين بثمــن بخــس. وفــي 
الحقيقــة باعتبارهــم مرتزقــة الســعودية واالمــارات وبصفــة الطابــور الخامــس فانهــم يعقــدون االمــر علــى 

ــن. ــي اليم ــن ف ــن اليمنيي المجاهدي
وفــي خضــم هــذه االحــداث ووفــق مخطــط مــدروس تمــت احالــة االجــراءات القانونيــة والسياســية 
علــى الصعيديــن االقليمــي والدولــي الــى منظمــات مهترئــة وخاويــة مثــل الجامعــة العربيــة ومجلــس 
التعــاون المتــازم اساســا. امــا مهمــة تاليــب االجــواء واثــارة الحرب النفســية بهــدف تخريــب المقاومة وبث 
اليــاس فــي نفــوس النــاس فقــد انيطــت الــى مئات القنــوات الفضائيــة والمواقــع الخبرية ومواقــع التواصل 

الناشــطة  االجتماعــي 
علــى االنترنيــت.  

ورغــم ان عمليــات 
علــى  االســتيالء 
يبــدو  كمــا  الحديــدة 
شــهر  قبــل  بــدات 
مباشــر  باشــراف 
مــن  خــاص  واهتمــام 
اال  االمــارات،  قبــل 
ان  هــي  الحقيقــة  ان 
االســتيالء  مخطــط 

علــى الحديــدة كان يشــكل احــد اهــم هواجــس االمــارات والســعودية منــذ االيــام االولــى النــدالع 
العــدوان، حيثــت يعتقــد الســعوديون واالماراتيــون بــان تحقيــق النجــاح والنصــر فــي الحديــدة هــو 
ــة  بمثابــة اطــالق رصاصــة الرحمــة علــى اليمنييــن، الن االســتيالء علــى الحديــدة يعنــي اكتمــال حمل

اليمنييــن.  علــى  والجويــة  والبحريــة  البريــة  التطويــق 
ــى عجــز ائتــالف  ــد ســاحة المعركــة يشــير ال ــى صعي ــرة عل ــام االخي ــا نشــاهده خــالل االي لكــن م
ــدء حــرب نفســية واســعة  ــى ب ــه ال ــا حــدا ب ــو م ــع، وه ــى ارض الواق ــه عل ــة احالم ــي ترجم ــدوان ف الع

ــة. ــة اليمني ــات المقاوم ــة ومعنوي ــن عزيم ــل م ــه للني ــر وســائل اعالم وشــاملة عب
ومــن هــذا المنطلــق نــرى ان وســائل االعــالم العربيــة والغربيــة وفــي خطــوة منســقة قامــت 
يــوم الثالثــاء بنشــر وبــث اخبــار عــن احتــالل مطــار الحديــدة دون ان تبــث اي صــور حيــة تثبــت 
ادعاءاتهــا، وبالطبــع ورغــم انهــم كانــوا يعرفــون افضــل مــن اي جهــة اخــرى بــان مزاعمهــم كاذبــة 
اال انهــم بــادروا الــى تقديــم التهانــي لبعضهــم بعضــا، ولكنهــم تركوهــا يــوم االربعــاء وكانهــا حقيقــة 

واقعــة لــدى الــراي العــام.
هــذا فــي حيــن ان الصــور التــي نشــرها اليمنيــون مــن امــام المبنــى الرئيــس للمطــار وتــردد النــاس 

بشــكل طبيعــي امامــه اثــار تســاؤالت كثيــرة حــول البروباغانــدا العربيــة الغربيــة.
التطــورات الميدانيــة التــي يشــهدها اليمــن فــي هــذه االيــام تكشــف عــن ان مصداقيــة وســائل اعالم 
دول تحالــف العــدوان تعرضــت الــى انتكاســة بمــوازاة كرامتهــا، وهــذا يعــي انــه ســتكون دول العــدوان 
مرغمــة فــي المســتقبل علــى تنويــر الــراي العــام بشــان عــدم فاعليتهــا فــي الحــرب امــام شــعب بــال 
ســالح ، بــل والبحــث عــن تبريــرات للهــروب مــن مهلكــة عــدم رعايــة المبــادئ االساســية للــكالم الصحيح 
والدقيــق والشــفاق علــى الصعيــد االعالمــي. وفــي هــذا المجــال الجديــد فــان ايــران والصواريــخ االيرانيــة 

ال تعــد ذريعــة مقنعــة للهــروب مــن حقائــق الميــدان.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 العدد )9879( السنة الثامنة والثالثون االحد 10 شوال، 1439 هـ ق 3 تير 1397 هـ ش، 24 حزيران  2018مشؤون سياسية

 تتقــدّم ألمانيــا بصفتهــا الدولــة األوفــر مــوارد علــى الصعيــد االقتصــادي 
النازحيــن  بملــف  واهتمامــًا  تأثــراً  واألكثــر  األوروبيــات  زميالتهــا  بيــن 
الســوريين بزيــارة خاصــة للبلديــن العربييــن األشــدّ اكتظاظــًا بالنازحيــن 
فــي لحظــة حرجــة يمــرّ بهــا كّل منهمــا. ففــي األردن أزمــة اقتصاديــة ماليــة 
كادت تشــعل انتفاضــة وأســقطت حكومــة، وفــي لبنــان اعتــراف جامــع 
بأزمــة عاصفــة ال تلبــث أن تهــبّ رياحهــا الماليــة وتبعاتهــا االقتصاديــة 

واالجتماعيــة .
ــي ســورية واضــح،  ــا يجــري ف ــان بم ــي األردن ولبن ــأزّم ف ــة الت – عالق
فالطريــق الدولــي الــذي تمثلــه ســورية لربــط أوروبــا وتجارتهــا عبــر لبنــان 
بالخليــج وتأميــن ســوق للبضائــع اللبنانيــة ولموقــع األردن كوســيط بيــن 
ــق التركــي  ــان، أو بالطري ــرورًا بلبن ــي م ــت األوروب ــج والترانزي تجــارة الخلي
الســوري، كانــت مصــدراً لالنفراجــات االقتصاديــة فــي البلديــن وقــد طــال 
أمــد إقفالهــا وهــو إقفــال بــات واضحــًا أنــه ناجــم عــن تأجيــل متعمّــد للحــّل 
السياســي فــي ســورية وربطــه بشــروط غربيــة عربيــة تريــد إطالــة الحــرب 
الميــؤوس مــن تحقيــق أهدافهــا والمؤكــد وقــوع المزيــد مــن األضــرار 

ــا. بنتيجته
– لبنــان واألردن كخاســرين حتميّيــن مــن تعطيــل الممــرّ الســوري 
خاســران حتميــان مــن بقــاء النازحيــن الســوريين بمئــات اآلالف فــوق 
أراضيهمــا، وطاقــة البلديــن وحساســية تكوينهمــا ومكانتهمــا فــي الجغرافيــا 
السياســية وفــق خصوصيــة حرجــة لــكّل منهمــا خلقــت مخــاوف وهواجــس 
مــن طــول أمــد بقــاء النازحيــن وتحمّــل األعبــاء الناتجــة عــن ذلــك علــى 
كّل صعيــد، خصوصــًا أّن ســورية باتــت بأغلــب مناطقهــا شــبه آمنــة لضمــان 

ــدول  ــة وال ــات األممي ــف المنظم ــا تق ــا، بينم ــن غادروه ــودة ســكانها الذي ع
ــب  ــر إدارة شــؤون أغل ــن عب ــة النازحي ــا بقضي ــف اهتمامه ــة لتوظي األوروبي
النازحيــن الســوريين فــي األردن ولبنــان لمنــع عــودة هــؤالء النازحيــن إلــى 
بلدهــم تحــت شــعار انتظــار الحــّل السياســي الــذي يقــوم الغــرب واألمــم 
المتحــدة بتعطيلــه بشــروط تعجيزيــة تريــد ثمنــًا مــن السياســة الســورية 

لتســهيله.
ــف  ــا خصوصــًا إلدارة مل ــي الغــرب وأوروب ــا حلفاءهــا ف – تتصــدّر ألماني
عالقــة األردن ولبنــان بالحــرب فــي ســورية، وال تســتطيع إخفــاء هواجــس 
ــان  ــي لبن ــأزّم ف ــؤدّي أيّ ت ــن أن ي ــة خصوصــًا، م ــًا وألماني ــة عموم أوروبي
واألردن إلــى موجــات نــزوح معاكســة للنازحيــن الســوريين، وربمــا معهــم 
أوروبــا وألمانيــا خاصــة. فتأتــي المستشــارة  لبنانيــون وأردنيــون نحــو 
األلمانيــة أنجيــال ميــركل لتعــرض جرعــات ماليــة تحــت شــعار منــع 
االنفجــار اللبنانــي واألردنــي، مقابــل انخــراط البلديــن فــي سياســة تأجيــل 
عــودة النازحيــن الســوريين قبــل حــّل سياســي يرضــي أوروبــا ومعهــا 
حلفاؤهــا. واألهــمّ ضمــان عــدم توجّههــم إلــى أوروبــا، وضمنــًا ألمانيــا 
خصوصــاً، والمــال المعــروض يعــادل لــكّل مــن البلديــن ثالثمئــة يــورو عــن 
النــازح لمــدة عــام. وهــو كلفــة شــهر واحــد لــذات العــدد مــن النازحيــن فــي 

ــا. ألماني
– فــي تجربــة ســابقة كانــت تركيــا البلــد األشــدّ أهميــة ألوروبــا فــي 
قضيــة النــزوح الســوري. وقالــت تركيــا علنــًا إنــه مــا لــم تحصــل علــى مــوارد 
ــاد  ــى االتح ــا إل ــول دخوله ــا ح ــية تطلبه ــات سياس ــا ومفاوض ــة تريده مالي
األوروبــي، فإنهــا ستســهّل هجــرة النازحيــن الســوريين نحــو أوروبــا، ولــم 
ــد تركيــا بالتــزام الشــروط األوروبيــة للحــّل السياســي فــي ســورية.  تتعهّ
ــي ال  ــتانة الت ــة أس ــي صيغ ــران ف ــيا وإي ــث لروس ــريك ثال ــوم ش ــي الي وه
تؤيدهــا أوروبــا، وال هــي التزمــت بمنــع عــودة النازحيــن إال علــى التوقيــت 
األوروبــي، ورغــم ذلــك حصلــت تركيــا مــن األوروبييــن علــى المــال الــذي 
ــى  ــاذا عل ــو لم ــورو ســنويًا. والســؤال ه ــارات ي ــة ملي ــدّر بثالث ــد والمق تري
لبنــان واألردن التــزام شــروط أوروبــا فــي الشــأن الســوري وشــأن النازحيــن 

مقابــل مــال أقــّل ممــا حصلــت عليــه تركيــا؟
ــه موجــات النــزوح نحــو  ــا ســتدفعون مقابــل عــدم توجي – قالــت تركي
بالدكــم فدفعــوا. وال عالقــة لكــم بالباقــي لنســمع إمالءاتكــم، وبمســتطاع 

لبنــان واألردن قــول ذلــك، لكــن وحدهــا اإلرادة السياســية تقــرّر!

الخميــس، صهــر  حتــى  الثالثــاء  يــوم  منــذ 
الرئيــس األمريكــي ومســاعده جاريــد كوشــنير، 
الخــاص جيســون غرينبــالت، ســافرا  ومبعوثــه 
الــى الشــرق االوســط وناقشــا مــع أميــر قطــر تميــم 
ــن  ــد الســعودي اب ــي العه ــي وول ــد آل ثان ــن حم ب

ســلمان والملــك االردنــي عبــد اهلل الثانــي ورئيــس 
ابعــاد  السيســي،  عبدالفتــاح  مصــر  جمهوريــة 
المفاوضــات بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين أو 

ــرن". ــة الق ــا يســمى بـ"صفق م
وجــاء فــي بيــان البيــت األبيــض: غايــة اللقاءات 
كانت"متابعــة للمباحثــات الســابقة، وكذلــك ســبل 
للفلســطينيين  اإلنســانية  المســاعدات  تقديــم 
فــي قطــاع غــزة، وجهــود إدارة ترامــب فــي تحقيــق 

التســوية فــي الشــرق األوســط".
الترويــج  فــي  تتجوهــر  االمــر  حقيقــة  لكــن 
لصفقــة القــرن االميركيــة االســرائيلية، وفــي الســعي 
الغربيــة المحتلــة عــن  األميركــي لفصــل الضفــة 
ــانية. ــاعدات االنس ــم المس ــت اس ــزة، تح ــاع غ قط

وفيمــا ال تــزال تفاصيــل الخطــة االميركيــة طــي 
الكتمــان، يجــب ان نقــول ان ادارة ترامــب تخطــط 
الســتغالل االزمــة االنســانية فــي غــزة والطلــب 
الــى حلفائهــا فــي الســعودية وقطــر اســتثمار نحــو 
مــا  وهــو  المحاصــرة،  المدينــة  فــي  دوالر  مليــار 

ــداث  ــة إلح ــطينية محاول ــلطة الفلس ــه الس اعتبرت
والضفــة  غــزة  فــي  الفلســطينيين  بيــن  فجــوة 

الغربيــة.
الرئاســة  باســم  الناطــق  أكــد  لذلــك 
الفلســطينية نبيــل أبــو ردينــة،  رفــض الخطــة 
مشــددا علــى أن “الفلســطينيين لــن يعترفــوا بــأي 
شــرعية لمــا تخطــط لــه اإلدارة األمريكيــة وحكومــة 
االحتــالل بشــأن فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة 
المســاعدات اإلنســانية  الغربيــة، تحــت عنــوان 

.“ للقطــاع 
ويعتبــر الفلســطينيون أن هــذه الصفقــة تهــدف 
لتصفيــة قضيتهــم عبــر “إقامــة دولــة فلســطينية 
كيــان  إلــى  القــدس  ضــم  وإقــرار  غــزة،  فــي 

االحتــالل، والقضــاء علــى قضيــة الالجئيــن، وإبقــاء 
الضفــة تحــت إدارة ذاتيــة”.

علــى  ضغوطــا  الســعودية  وتمــارس 
االميركيــة،  بالخطــة  للقبــول  الفلســطينيين 
الرؤيــة  وفــق  لتســويةٍ  مقترحــًا  تتضمــن  التــي 
اإلســرائيلية، ويشــمل ذلــك دولــة فلســطينية علــى 
فقــط. الغربيــة  الضفــة  مــن  محــدودة  مســاحة 

كمــا تتضمــن تأجيــل وضــع مدينــة القــدس 
ــدء  ــة، والب ــات الحق ــى مفاوض ــن إل ــودة الالجئي وع
االحتــالل  بيــن  إقليميــة  تســوية  بمحادثــات 
اإلســرائيلي والــدول العربيــة بقيــادة الســعودية.

ــة  ــذه الصفق ــر هــل ســيكون له الســؤال المحي
كانــت  إذا  ودوليــة  وعربيــة  فلســطينية  شــرعية 
ــم  ــرارات األم ــى اآلن ق ــت حتّ ــد خالف واشــنطن ق
المتحــدة ومجلــس األمــن بشــأن القــدس، وهــي 
ال تمانــع عمليــًا فــي اســتمرار اإلســتيطان فــي 

األراضــي الفلســطينية المحتّلــة.
الموضــوع  فــي  األميركــي  التحــرّك  إّن 
إذ ال  المجهــول،  الفلســطيني هــو ســعيٌ نحــو 
يوجــد موقــف أميركــي واضــح اآلن مــن مســألة 
ــة  ــذه الدول ــدود ه ــن ح ــة الفلســطينية، وال م الدول
الموقــف  هــو  وأيــن  عاصمتهــا..  أو  المنشــودة 
المطالــب  مــن  األدنــى  الحــدّ  مــن  األميركــي 
العربيــة والفلســطينية التــي تضمّنتهــا مــا تســمى 
ــة  ــة العربي ــة( التــي أقرّتهــا القمّ ــادرة العربي بـ)المب
فــي بيــروت فــي العــام 2002، حيــث كان واضحــًا 
فلســطينية"  "دولــة  قيــام  ضــرورة  المبــادرة  فــي 
ــام  ــة ع ــل األراضــي الفلســطينية المحتّل ــى كام عل
وبحــلٍّ  عاصمتهــا،  القــدس  تكــون  وبــأن   ،1967
عــادل لقضيــة الالجئيــن، وبانســحاب االحتــالل 
التــي  العربيــة  األراضــي  كّل  مــن  االســرائيلي 

احتلهــا.

حدث صادم في تل أبيب.. مفاجأة لألسد “من العيار الثقيل”!
ماجدة الحاج -

زيارة ميركل والمثال التركي»صفقة القرن« مسمار اخير بنعش مساعي »التسوية« العربية
 ناصر قنديل

العالم


