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4 شؤون سياسية

لــو ابحرنــا فــي دهاليــز التاريــخ وصفحاتــه، وبالتحديــد 
ــا  ــت، فانن ــو ســيئة الصي ــة سايســكس – بيك ــد اتفاقي بع
ســوف لــن نبــذل اي جهــد فــي التوصــل الــى ان ســبب 
الصــف  لضــرب  هــي  الســعودية  المملكــة  تأســيس 
فــي  االســامية  البنيــة  ولتوهيــن  مــن جهــة،  العربــي 

العالميــن االســامي والعربــي مــن جهــة اخــرى.
من هم ال سعود وما عاقتهم باليهود

ــخ .... يعــود تاريــخ األســرة إلــى  فــي قريــب التاري
ــن ســعود  ــد ب ــام محم ــا ق ــن عشــر عندم ــرن الثام الق
ــن  ــد ب ــع محم ــف م ــه بالتحال ــز حكم ــي 1745 بتعزي ف
عبــد الوهــاب الــذي كان يدعــو إلــى العــودة إلــى إســام 
تكفيــري وهــو مــن تنســب إليــه الوهابيــة. وفــي 1818، 
انهــزم أبنــاء ابــن ســعود علــى يــد العثمانييــن الذيــن 
ــرة  ــر. إال أن أس ــن مص ــش م ــطة جي ــم بواس حاربوه
آل ســعود ســيطرت مــرة جديــدة بعــد ســت ســنوات 

علــى الريــاض. وبعــد ذلــك نشــبت مشــاكل داخــل 
األســرة حــول الخافــة. وفــي 1902، تمكــن عبــد العزيــز 
مــن طــرد قبيلــة الرشــيدي المنافســة لــه وبــدأ بتعزيــز 
ــوة  ــة بق ــرة العربي ــر الجزي ــا عب ــه تدريجي ــم حكم دعائ
الخليــج  ســاحل  علــى  ســيطر   1913 وفــي  الســيف. 
ــة  ــة المكرم ــى مك ــي 1925 ســيطر عل ــي الشــرق، وف ف
والمدينــة المنــورة فــي الغــرب. وفــي 1932 أســس عبــد 
العزيــز المملكــة العربيــة الســعودية التــي بــات ملكهــا.

ــة  ــان آل ســعود يتشــدقون بالصل ــدا .... ف امــا بعي
وذلــك  العربيّــة  عنــزة  قبيلــة  مــن  وأنهــم  النبويــة 
أصلهــم  علــى  و  األمّــة  علــى  مؤامرتهــم  لتغطيــة 
اليهــودي المنحــدر مــن بنــى قينقــاع ذلــك البطــن مــن 
اليهــود الذيــن ســاهموا بدهائهــم وأموالهــم ورجالهــم
وفقــا لكثيــر مــن المصــادر والمؤلفــات، فــان االســم 
بــن  مرخــان  وهــو  ســعود  آل  لجــد  األول  الحقيقــي 
اســمه  كان  والــذي  الدونمــي  موشــي  بــن  إبراهــام 
ــًا  ــور الحق ــم حُ ــو مردخــاي ث ــي الســابق ه ــي ف األصل
علــى أيــدي بعــض المزوريــن للتاريــخ فأصبــح مرخــان 
وفــي روايــات ُأخــرى قيــل مريخــان تماشــيًا مع االســماء 
الشــعبية المحليــة للمنطقــة؟ ومردخــاي هــذا مجهــول 
وإن  لــه  األول  األصلــي  للموطــن  بالنســبة  األصــل 
اتفقــت جميــع الروايــات علــى يهوديتــه؟ أي أن الــكل 
مُتفــق علــى نســب وديانــة مرخــان ، والبعــرة تُــدل 
علــى البعيــر فهــل قرأتــم أن العــرب كان يتســمون 
باســم مردخــاي ؟ لكــن الخــاف هــو حــول أصــل ذلــك 
اليهــودي وســبب هــذا التناقــض هــو طريقــة الغــش 
واالختفــاء التــي مارســها مرخــان حيــن مقدمــه إلــى 
ــو  ــود بن ــى يه ــبه إل ــد نس ــض ق ــن فالبع ــاد الحرمي ب
قريضــة الذيــن أجاهــم الرســول صلــى اهلل عليــه والــه 
وســلم مــن المدينــة واســتوطنوا اليمامــة والبعــض 
قيــل أنــهُ مــن يهــود اليمــن الذيــن نزحــوا إلــى الجزيــرة 
العربيــة لارتــزاق والبحــث عــن إرث أجدادهــم والــكل 
ــي  ــي ذهــب جــون فليب ــرأ قصــة المخطوطــة الت ــد ق ق
)عبــداهلل فليبــي( ليجلبهــا مــن الحاخــام اليهــودي فــي 

ــي  ــا ويخف ــز أن يُمزقه ــد العزي ــه عب ــب من اليمــن وطل
معالمهــا حتــى ال تفضحــه وهــذه الروايــة علــى ذمــة 

ــز. ــد اإلنجلي ــار عب ــي مُستش ــداهلل فليب ــيخ عب الش
 أمــا أغلبيــة الــرواة وخصوصــًا رواة الباديــة فقــد 
نســبوا ُأصــول مرخــان أو مردخــاي إلــى يهــود البصــرة 
الذيــن كانــوا قــد نزحــوا أصًا من اآلســتانة واســتوطنوا 
مدينــة البصــرة فــي جنــوب العــراق خصوصــًا بعــد 
أن ضاقــت بهــم األحــوال جــراء السياســة العثمانيــة 
وهــؤالء اليهــود األتــراك معــروف نســبهم حيــث ترجــع 
ُأصولهــم إلــى طائفــة يهوديــة تُســمى يهــود »الدونمــه 
» وهــم أحفــاد اليهــود الذيــن هربــوا مــن أســبانيا علــى 
تركيــا  فــي  اســتوطنوا  ثــم  التفتيــش  أثــر محاكــم 
المُســلمين  وتداخلــوا بصــورة غريبــة ومُريبــة مــع 
األتــراك وأنشــأوا لهــم عقيــدة ســريه خاصــة بهــم وهــي 
إخفــاء يهوديتهــم واالندمــاج مــع المُجتمعــات المحليــة 
بعضهــم  كان  حيــث 
المُســلمين  مــع  يُصلــي 
فــي  موتاهــم  ويُدفنــون 
المدافــن اإلســامية خوفــًا 
والمُطــاردة  القمــع  مــن 
وكانــت ميــزة هــؤالء أنهــم 
الطرابيــش  يلبســون 
الحمــراء ويُطلقــون لحاهــم 
علــى  رؤوســهم  ويحلقــون 
اآلخــر !؟ لذلــك كان البــدو 
آل ســعود  علــى  يُطلقــون 
ــش !؟  ــر الطرابي ــاد حُم أحف
ــى  ــان إل ــن النســابة أصــول مرخ ــع قســم م ــد أرج وق
يهــود أصفهــان وذلــك نظــرًا لقربهــا مــن البصــرة لذلــك 
ــه  ــة البصــرة كآخــر مرحل ــي مدين إســتوطن مرخــان ف
ــي  ــة ويســكن ف ــرة العربي ــى الجزي ــل إل ــل أن ينتق قب
مدينــة الدرعيــة األولــى فــي القطيــف وليســت درعيــة 

الريــاض.
بعــض  نســب  االمــر،  هــذا  علــى  وللتغطيــة 
المؤرخيــن األجــراء تاريــخ جــد هــذه العائلــة الســعودية 
ـ مردخــاي ابراهيــم موشــي اليهــودي ـ إلــى »ربيعــة« و 
قبيلــة »عنــزة« وعشــيرة المســاليخ، حتــى أن اآلّفــاق.. 
»مديــر مكتبــات المملكــة الســعودية« المدعــو محمــد 
وضــع شــجرة آلل ســعود،وآل  قــد  التميمــي،  أميــن 
ــًا فــي شــجرة  عبدالوهــاب ـ آل الشــيخ ـ أدمجهــم: مع
واحــدة زاعمــًا أنهــم مــن أصــل النبــي العربــي )محمــد 
صلــى اهلل عليــه والــه وســلم( بعــد أن قبــض هــذا 
ــغ )35( ألــف جنيــه مصــري عــام )1362هـــ ـ  المــؤرخ مبل
ــداهلل  ــرة عب ــي القاه ــعودي ف ــفير الس ــن الس 1943م( م
ــم الفضــل، والمعــروف أن هــذا المــؤرخ الزائــف  ابراهي
محمــد التميمــي هــو الــذي وضــع شــجرة الملــك فاروق 
ـ البولونــي ـ الــذي طردتــه ثــورة )23( يوليــو )1952م( مــن 
مصــر العربيّــة زاعمــًا هــو اآلخــر بأنــه مــن ذريــة النبــي 

العربــي،وأن أصلــه النبــوي جــاء مــن ناحيــة أمــه…
كيــف مهــد ال ســعود بــزرع الكيــان الصهيونــي 

فــي فلســطين المحتلــة
ومــن هــذا المنطلــق البــد لللبيــب ان يفهــم ان 
اصــل زرع ال ســعود فــي قلــب الوطــن العربــي واالمــة 
الجــذور  اطنــاب  لضــرب  للتمهيــد  هــو  االســامية 
وبنفــس  العربــي،  الوطــن  فــي  عميقــا  الصهيونيــة 
الوقــت ضــرب المســلمين بالقلــب مباشــرة، وفعــا 
هــذا مــا حــدث عندمــا تــم زرع الكيــان الصهيونــي فــي 

فلســطين العربيــة المحتلــة .
وهــذا االمــر ليــس خافيــا بعــد ان اتضحــت األمــور 
فــي عصرنــا هــذا ، مــن خــال ممارســات هــذه العائلــة 

الفاســدة التــي اصبحــت ال تخجــل مــن اعانهــا بفتــح 
عاقــات وطيــدة مــع الكيان الكيــان الصهيونــي، وكذلك 
التآمــر ومحاولــة ضــرب محــور المقاومــة اإلســامية 

فــي إيــران والعــراق ولبنــان واليمــن وســوريا.
فــي ســابقة خطيــرة لــم يجــرؤ عليهــا أي مســؤول 
عربــي، اعتــرف ولــي العهــد الســعودي بمــا اســماه »حــق 
اليهــود فــي إقامــة دولــة علــى أرض فلســطين )مــا قبــل 
حــدود 1967 التــي ســبق أن اســتولت إســرائيل عليهــا(. 
جــاء هــذا فــي حــوار مــع مجلــة ذي أتانتيــك األمريكيــة، 
ــح  ــاك مصال ــون هن ــة أن يك ــا أيضــا بإمكاني ــرف فيه اعت

كثيــرة بيــن الســعودية وإســرائيل«.
تأتــي تلــك التصريحــات العلنيــة – التــي صدمــت 
ــع  ــة نفســها- بعــد رصــد تطبي ــة األمريكي حتــى المجل
ــة،  ــرة الماضي ســعودي إســرائيلي متنامــي خــال الفت
كان أحدثــه الســماح للطيــران الهنــدي المتوجــه لتــل 
ابيــب التحليــق فــي أجــواء المملكــة فــي ســابقة هــي 

األولــى فــي التاريــخ الســعودي.
وفــي رده علــى ســؤال، مــا إذا كان يعتقــد أن الكيــان 
اليهــودي لــه الحــق فــي دولــة قوميــة فــي جــزء مــن 
موطــن أجــداده ، قــال ولــي العهــد الســعودي :«أعتقــد أن 
كل شــعب ، فــي أي مــكان ، لــه الحــق فــي العيــش فــي 
دولتــه بســام أعتقــد أن الفلســطينيين واإلســرائيليين 
لهــم الحــق فــي دولــة خاصــة بهــم علــى نفــس األرض. 
اتفــاق ســام لضمــان  لدينــا  يكــون  أن  لكــن يجــب 

ــة«. ــات طبيعي ــة عاق ــع وإلقام االســتقرار للجمي
المجلــة األمريكيــة اعتبــرت هــذ الــرأي ســابقة تتجــاوز 
الســام  لمفــاوض  :«وفقــًا  قائلــة  الحمــراء،  الخطــوط 
ــرب  ــادة الع ــي الســابق دينيــس روس ، تحــدث الق األمريك
المعتدلــون عــن حقيقــة وجــود إســرائيل ، لكنهــم يعترفــون 
بــأي نــوع مــن« الحــق »فــي اليهوديــة كانــت أرض األجــداد 

ــى اآلن«. ــم حت ــره أي زعي ــم يعب ــرًا ل ــا أحم خًط
ــة  ــاك إمكاني ــا إذا كان هن ــى ســؤال م وفــي رده عل
والكيــان  بــاده  بيــن  مشــتركة  مصالــح  يكــون  أن 
هــي  إســرائيل   »: ســلمان  بــن  قــال  إالســرائيلي، 
اقتصــاد كبيــر مقارنــة بحجمهــا ، وهــي اقتصــاد متنــام ، 
وبالطبــع هنــاك الكثيــر مــن المصالــح التــي نتقاســمها 
مــع إســرائيل ، وإذا كان هنــاك ســام ، ســيكون هنــاك 
الكثيــر مــن المصالــح بيــن إســرائيل ومجلــس التعــاون 

الخليجــي، و دول وبلــدان مثــل مصــر واألردن«.
وألول مــرة فــي تاريــخ الصــراع العربــي اإلســرائيلي، 
أقلعــت رحلــة طيــران هنديــة قبــل أيــام مــن نيودلهــي إلى 
تــل أبيــب، محلقــة فــوق أجــواء الســعودية ، لتكــون المــرة 
األولــى التــي تســخر فيهــا المملكــة أجواءهــا لمــرور رحلــة 

متجهــة إلــى مطــار اللــد “بــن غوريــون” اإلســرائيلي.
ويأتــي هــذا التطبيــع الجــوي بعــد ضغــط مســتمر 
الجــوي  المجــال  لفتــح  االحتــال  حكومــة  مــن 
ــك  ــال، وكذل ــران اإلســرائيلي الع ــام الطي الســعودي أم

الرحــات الجويــة المتوجهــة إلــى تــل أبيــب.
الســعودي-  التطبيــع  ســيناريو  تصــدر  أيضــا 
بشــكل  اإلعاميــة  الســعودية  واجهــة  اإلســرائيلي 
وذلــك علــى صعيــد  الماضيــة،  األيــام  الفــت خــال 
إخــراج العاقــات الســريّة مــع تــل أبيــب إلــى العلــن، ما 
شــّكل »صدمــة« فــي الشــارعَين الســعودي والعربــي، 
ُفهمــت مــن قِبــل المختصيــن، بأنهــا متطابقــة مــع 
»سياســة الصدمــات« التــي يتبعهــا النظــام هــذه األيــام.

كان آخــر الخطــوات التــي أقــدم عليهــا اإلعــام 
الســعودي، حــوار مثيــر للجــدل لصحيفــة »ســبق« 
حاخــام  مــع  االنتشــار،  واســعة  المحليــة  الســعودية 
يهــودي نشــرته مؤخــرا وأشــاد بنشــاط النظــام، وفيــه 
أيضــًا دعــوات لاعتــراف بالقــدس عاصمــًة إلســرائيل.

امــا علــى صعيــد االســتنزاف الكبيــر الــذي يمارســه 
ال ســعود بحــق امــوال الشــعب فــي نجــد والحجــاز، 
فيعــد اكبــر كارثــة اقتصاديــة انســانية علــى مــر التاريــخ، 
موقــع  ســربها  أمريكيــة  وثيقــة  كشــفته  مــا  وهــذا 
ــي  ــغ الســفير األميرك ــرًا ســعوديًا أبل ويكيليكــس أن أمي
ــن  ــل م ــون برمي ــدات ملي ــذاك أن »عائ ــة آن ــي المملك ف
النفــط يوميــًا تعــود بأكملهــا إلــى خمســة أو ســتة أمــراء«.

وهــذه الوثيقــة تشــرح تفاصيــل توزيــع المداخيــل 
ــة الحاكمــة حيــث بلغــت المعاشــات  بيــن أفــراد العائل
عبــد  أبنــاء  إلــى  دوالر  ألــف   270 حتــى  الشــهرية 
العزيــز بــن ســعود. وتتضمّــن المكافــآت هدايــا الــزواج 
ومبــادرات بنــاء القصــور إضافــة إلــى الوفــاء بوعــود 
األمــراء الماليــة ومكافــآت شــهرية أيضــًا ألفــراد وعائات 
بــأن  الوثيقــة  وتشــير  المالكــة.  العائلــة  مــن خــارج 
األمــراء يقومــون باإلســتياء علــى األراضــي وبيعهــا 

ــة. ــى الدول ــة عل ــوال طائل بأم
آل  أمــراء  مخصصــات  فــان  الوثيقــة  وحســب 
ســعود كلفــت خزينــة الدولــة مليــاري دوالر فــي ســنة 
1996م وحدهــا. فأبنــاء عبدالعزيــز يتقاضــون شــهريَا 
ــاد  ــال وأحف ــف ري ــة وخمســة وعشــرون أل ــون ومئ ملي
عبدالعزيــز يتقاضــون شــهريَا مئــة وإثنــي عشــر ألــف 
يتقاضــون شــهريَا  األحفــاد  وأبنــاء  ريــال  وخمســين 
: ثمانيــة وأربعــون ألــف وســبعمئة وخمســون ريــال 
وأحفــاد األحفــاد يتقاضــون شــهريَا : ثاثيــن ألــف ريــال.
ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــتنزاف وال ــذا االس ــدو ان ه ويب
ــها  ــه االدارة االمريكيــة برئيس ــعود، نب يقــوم بــه ال س
دونالــد ترامــب، الــذي عــزم علــى ابتــزاز ال ســعود 
بشــكل علنــي بدعــوى ثمــن الحمايــة المهينــة التــي 
تقدمهــا امريــكا الل ســعود وســببها لبقائهــم علــى 
عــرش نجــد والحجــاز. وهــذا يؤكــد ان المهمــة التــي 
ــة الفاســدة  ــذه العائل ــة له ــة العالمي ــا الصهيوني اوجدته

انتهــت بعــد ان نفــذت جميــع مخططاتهــا.
هــذا االبتــزاز لهــو دليــل واضــح علــى ان نهايــة 
ــا  ــة وربم ــة الحالي ــت وشــيكة وان الحقب ال ســعود بات
المقبلــة ستشــهد ســقوط حكام هــذه المملكة الفاســدة 

ــا هــي : ــدة ، اهمه ــدوي ، والســباب ع بشــكل م
1- تعاملهــا بصــورة )قبليــة وبدويــة( بعيــدا عــن 
السياســة والدبلوماســية مــع الــدول العربيــة، فــاي دولــة 
ــا  ــيطا فانه ــا بس ــو كان اختاف ــى ل ــا حت ــف معه تختل

ــه وتحاصــره. ــات مع تقطــع العاق
2- فشــلها الذريــع فــي حمايــة المنظومــة العربيــة 
)كمــا ادعــت(، وفضــح نفســها بمراعــاة مصالــح الكيــان 

الصهيونــي فــي الوطــن العربــي.
3- معاداتهــا ومؤامراتهــا ضــد محــور المقاومــة او 
ضــد اي جهــة او فصيــل يعلــن العــداء واســتخدام حــق 

ــي الغاصــب. ــان الصهيون ــة الكي مقاوم
4- ذهابهــا بعيــدا فــي الخنــوع والتذلــل المريــكا 
والكيــان الصهيونــي، مــا عرضهــا الــى االبتــزاز العلنــي 

ــد ترامــب. ــل الرئيــس االمريكــي دونال ــن قب م
التــي  االرهابيــة  العمليــات  بــكل  تورطهــا   -5
ضربــت العــراق وســوريا، فضــا عــن حربهــا مــع اليمــن 

التــي كلفتهــا كثيــرا ماليــا ومعنويــا.
شــعبنا  البنــاء  الشــعبي  الســخط  تنامــي   -6
المســلم فــي نجــد والحجــاز ضــد هــذه العائلــة، بعــد ان 
ضاقــوا ذرعــا مــن الممارســات القمعيــة وتنفيــذ االحــكام 

ــة بحــق هــذا الشــعب. ــة الظالمــة المتخلف القضائي
الســعودية،  خــارج  الــى  القمــع  اســاليب  امتــداد   -7
الــذي تعــرض  البحريــن  فــي  المســلم  وخاصــة شــعبنا 
للقمــع الســعودي بشــكل علنــي مــن خــال – درع الجزيرة- 
ســيء الصيــت وبالتعــاون مــع ال خليفــة فــي البحريــن.

ــا بشــكل  ــة االصــوات المعارضــة لنظامه 8- تصفي

من يعيق فتح المعابر البرية مع سورية؟
غالب قنديل
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استقالة هايلي.. فصل جديد 
في ازمات االدارة االميركية

حسين موسوي
ربمــا كانــت نيكــي هايلــي المندوبــة االميركيــة لــدى االمــم المتحــدة اكثــر مــن خــدم االجنــدة 
الخارجيــة للرئيــس دونالــد ترامــب، خاصــة مــا يتعلــق بالعاقــة مــع كيــان االحتــال االســرائيلي اضافــة 

ــوري الشــمالي. ــات الروســي والك ــى الملف ال
والن هايلــي حــازت علــى المــكان المميــز فــي االدارة االميركيــة، يمكــن اعتبــار تقديمهــا اســتقالتها 
امــرا مفاجئــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لاعــام االميركــي  وبعــض اجنحــة االدارة االميركيــة، اال اذا نظرنــا 

الــى تاريــخ العاقــة بيــن هايلــي ورئيســها، وايضــا عاقتهــا بصقــور ادارة ترامــب.
فــي نظــرة ســريعة لحيــاة نيكــي هايلــي السياســية التــي اختيــرت حاكمــة لواليــة كارولينــا الجنوبيــة 
ــن.  ــات مشــبوهة مــع سياســيين ومتنفذيــن جمهوريي ــا حــول عاق ــن فــي ظــل اتهامــات تاحقه مرتي

وصــوال الــى تعيينهــا عــام الفيــن وســتة عشــر مندوبــة لبادهــا لــدى االمــم المتحــدة.
خــال عــام ونصــف العــام تقريبــا اظهــرت هايلــي نفســها لســان حــال االدارة االميركيــة الســيما مــن 

منبــر االمــم المتحــدة حيــث وزعــت ابداعاتهــا فــي تمريــر اجنــدة واشــنطن الخارجيــة. 
لكــن مســار حيــاة هايلــي السياســية فــي البيــت االبيــض تغيــر منــذ مــارس ابريــل الماضــي عندمــا  
بــدات حملــة تغييــرات فــي ادارة ترامــب مــع اســتبعاد وزيــر الخارجيــة الســابق ريكــس تيلرســون 
واســتبداله بمايــك بومبيــو، واســتبدال مستشــار االمــن القومــي هربــرت ماكماســتر بجــون بولتــون.. 

وهنــا بــدات نهايــة حيــاة هايلــي فــي ادارة ترامــب.
المصــادر فــي ادارة ترامــب تقــول ان اختافــا فــي وجهــات النظــر ســيطر علــى عاقتهــا مــع بومبيــو 
وبولتــون الوافديــن الجديديــن حينهــا وبقــوة للبيــت. وان التركيبــة  الجديــدة المتحكمــة بعمليــة اتخــاذ 

ــار الناعــم  ــا الســلوب االجب ــد مــن اخضاعه ــي، وال ب ــي البيــت االبيــض ال تحتمــل وجــود هايل ــرار ف الق
علــى االســتقالة.

التحليــات حــول خلفيــة اســتقالة هايلــي، الملفــت فيهــا الفضائــح التي بــدات تاحقهــا، حيث خرجت 
دعــوات للتحقيــق معهــا فــي قضايــا فســاد خــال شــغلها منصــب حاكمــة واليــة كارولينــا الجنوبيــة اضافــة 

للــكام عــن عاقــة مشــبوهة تجمعهــا بدونالــد ترامــب.
ــد كوشــنير  ــت بي ــي بات ــة الت ــات داخــل االدارة االميركي ــن اطــار الصراع ــك ال يخــرج م ــن كل ذل لك
ــة  ــى مرحل ــي يشــير ال ــد اســتقالة هايل ــا بع ــان م ــه ف ــون. وعلي ــو وبولت ــة لبومبي ــب اضاف ــكا ترام وايفان

ــة ــة والخارجي ــاحتين الداخلي ــى الس ــة عل مختلف
داخليــا يبــدو ان االدارة االميركيــة تتجــه لتكويــن صــورة اكثــر تطرفــا وقربــا مــن نظريــة المحافظيــن 
الجــدد. ال ســيما وان هايلــي كانــت تعتبــر داخليــا الوجــه المعتــدل فــي ادارة ترامــب ) رغــم تطرفهــا فــي 

حمايــة االحتــال االســرائليي ونهجهــا التهديــدي مــع العديــد مــن الــدول خارجيــا(.
هــذا الواقــع يشــير لتغيــر محتمــل علــى مســتوى الحــزب الجمهــوري مــع ترجيــح عــدم غيــاب هايلــي 
ــدم  ــن ع ــا ع ــة لكامه ــي رســالة اســتقالتها. اضاف ــه بنفســها ف ــا اكدت ــو م ــن الســاحة السياســية وه ع
خــوض االنتخابــات الرئاســية المقبلــة رغــم عــدم وجودهــا علــى الئحــة المرشــحين االقويــاء، لكــن بعــد 
اســتقالتها، تبــدو هايلــي مــن االســماء المرشــحة لدخــول المنافســة  االنتخابيــة مــع وجــود دعــم قــوي 

لهــا مــن قبــل اللوبــي الصهيونــي.
ودخــول هايلــي المنافســة االنتخابيــة بعــد عاميــن قــد ال يكــون مســتغربا، فهــي ليســت مــن 
انصــار ترامــب االوفيــاء وعملــت ضــده فــي انتخابــات الحــزب الجمهــوري قبــل عاميــن واعتبــرت وصولــه 
للبيــت االبيــض امــرا يدعــو لاشــمئزاز. كمــا ان خروجهــا ياتــي قبــل اســابيع مــن االنتخابــات النصفيــة 
للكونغــرس والخســارة غيــر المســتبعدة للجمهورييــن بحســب اســتطاعات الــراي، حيــث ســتتجنب 

هايلــي تبعــات هــذه الخســارة التــي ســتطال البيــت االبيــض بطبيعــة الحــال.
خارجيــا تشــير اســتقالة هايلــي الــى توجــه جديــد لــدى االدارة االميركيــة يكــون اكثــر عدائيــة 
ــدة واضحــة ان كان  ــون اجن ــى كوشــنير. وهــؤالء يتبن ــة ال ــون اضاف ــو وبولت ــع وجــود بومبي ــة م وصدامي
بالنســبة لصفقــة ترامــب والعاقــة مــع االحتــال االســرائيلي او بالنســبة اليــران والعــداء المستشــري 
بيــن هــؤالء الذيــن دعــوا اكثرمــن مــرة الــى ضــرب طهــران واســقاط نظــام الجمهوريــة االســامية فيهــا. 

ــد. ــن ال تخــرج مــن اطــار العــداء والتهدي كمــا ان توجهاتهــم بالنســبة  لروســيا والصي
وفــي ضــوء كل ذلــك بــات واضحــا ان اســتقالة نيكــي هايلــي ســتفتح البــاب امــام تغيــرات فــي الحيــاة 
ــات  ــد انتخاب ــور بع ــا بالظه ــدا مامحه ــا مــن المرجــح جــدا ان تب ــا وخارجي ــة داخلي السياســية االميركي

الشــهر المقبــل.

تشــير الوقائــع منــذ نجــاح الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه فــي تحريــر المناطــق الحدودية 
الســورية مــع األردن والعــراق الــى جمــود وبــطء ومماطلــة غيــر بريئــة فــي تحــرك حكومتــي عمــان 
وبغــداد وتجاوبهمــا مــع المســاعي الســورية الحثيثــة الســترجاع نشــاط بوابــات عبــور األشــخاص 

والبضائــع عبــر ســورية ومنهــا واليهــا .
ســبق أن كشــف الوزيــر وليــد المعلــم أن الضغــوط االميركيــة علــى الســلطات العراقيــة 
تؤخــر هــذا الملــف رغــم االلحــاح الســوري وحجــم المصالــح العراقيــة التــي تســتدعي اســترجاع 

ــع ســورية. التواصــل االقتصــادي واالنســاني م
يمثــل االحتــال العســكري األميركــي علــى الحــدود وقــرب بوابــات العبــور وكذلــك الحمايــة 
االميركيــة لفلــول االرهابييــن فــي بعــض اوكارهــم الحدوديــة عقبــة قائمــة بذاتهــا علــى الحــدود 
العراقيــة وتحــت الحراســة األميركيــة ولذلــك ترتبــط بمعركــة ســورية لطــرد االحتــال األميركــي.

ــي  ــي ف ــان تنتظــر الضــوء االخضــر االميرك ــي عم ــي فالســلطات ف ــب االردن ــى المقل ــا عل ام
ــورية. ــق بس ــا يتعل ــا م ــة وخصوص ــا االقليمي ــع خطواته جمي

طبعــا تعــرف واشــنطن ان خطــوات فتــح المعابــر واســتعادة التواصــل البــري تقتضــي 
تفاهمــات وتعاونــا وثيقــا مــع الســلطات الســورية وهــو مــا ســيكون اعانــا مدويــا النتصــار 
ســورية بقيــادة الرئيــس بشــار األســد كمــا ســيؤمن ذلــك بدايــة انتعــاش اقتصــادي فــي 
ســورية والعــراق واألردن ولبنــان فــي حيــن تمثــل األزمــات والمتاعــب االقتصاديــة مصــدر 
ابتــزاز وركيــزة مناســبة للضغــوط السياســية الغربيــة علــى ســورية ولبنــان والعــراق 
واألردن فــي ظــل االســتنفار األميركــي الصهيونــي لتصفيــة حــق العــودة ولمحاولــة اطالــة 

ــى  ــذي ســيكون اخــر أوراق الضغــط عل ــي الشــرق الســوري ال أمــد الوجــود االميركــي ف
دمشــق بعــد تحريــر ادلــب الــذي تدنــو ســاعته بســرعة.

ال ترتبــط المعضلــة فحســب بقــرار ســورية الســيادي بشــأن المعابــر البريــة واعــادة فتحهــا بــل 
بتجــاوب حكومتــي بغــداد وعمــان واســتعدادهما لمقاومــة الضغــوط االميركيــة والغربيــة المانعــة 
للتواصــل مــع ســورية واحيــاء طــرق الترانزيــت التــي تحيــي اقتصــاد البلديــن واالقتصــاد اللبنانــي 

وال تنعــش ســورية وحدهــا.
ان منظومــة الهيمنــة االســتعمارية الصهيونيــة الرجعيــة فــي المنطقــة باتــت مدركــة لحجــم 
الفشــل والهزيمــة اللذيــن منيــت بهمــا فــي العــدوان علــى ســورية وهــي تريــد تأخيــر اعترافهــا 

بذلــك مــن خــال شــراء المزيــد مــن الوقــت بالعرقلــة واالســتنزاف.
تأخيــر االتصــاالت الرســمية العليــا بيــن ســورية ولبنــان هــو احــد مظاهــر الضغــوط الغربيــة 
الخليجيــة التــي تســتجيب لهــا الســلطات اللبنانيــة تحــت شــعار النــأي الخــادع بانتظــار اجــازة 

أميركيــة ســعودية.
تخشــى الواليــات المتحــدة مــن التعافــي االقتصــادي لــدول المنطقــة التــي اســتنزفتها 
بواســطة داعــش والقاعــدة والحــروب العدوانيــة الصهيونيــة طيلــة الســنوات التــي أعقبــت غــزو 

ــره. ــراق وتدمي الع
ســورية هــي القلــب فــي هــذا الشــرق العربــي وحيــن تســتعيد نبضهــا وســامتها ســتضخ 
الحيــاة فــي عــروق العروبــة اليابســة وســتكون الثمــار نهوضــا يخشــاه االميركيــون والصهاينــة وهــو 

كابوســهم الحقيقــي بعــد كل مــا جــرى.
ــادر  هــل تجــرؤ بغــداد وعمــان علــى التجــاوب مــع دمشــق فــي اســترجاع التواصــل وهــل يب
لبنــان بوصفــه مســتفيدا كبيــرا مــن اســترجاع طــرق الحيــاة فــي الشــرق فيدعــو الرئيــس بشــار 
ــة  ــام واألســابيع المقبل ــروت.. اســئلة برســم االي ــي بي ــة ف ــة العربي ــى القمــة االقتصادي األســد ال
يترتــب عليهــا رســم احتمــاالت وتطــورات كثيــرة تهــدف ضغــوط الواليــات المتحــدة لمنعهــا فــي 

أبشــع اســتثمار لتقنيــات الحصــار والتخريــب ضــد الــدول والشــعوب
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