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الرئيــس عمــر البشــير فــي دمشــق خبــر كان عاديــا فيمــا مضــى لكنــه غيــر عــادي 
فــي ظــل مــا طــرأ مــن تحــوالت فــي السياســة الســودانية وبعــد مــا تراكــم مــن 
ضغــوط وتهديــدات مرهقــة علــى الخرطــوم التــي جمعتهــا قبــل ســنوات العــدوان علــى 
ســورية عالقــة جيــدة ومميــزة مــع دمشــق كمــا ســواها العديــد مــن العواصــم العربيــة 
وحكوماتهــا التــي ابتعــدت عــن دمشــق اســتجابة لالمــالءات األميركيــة الغربيــة 

ومســايرة للمملكــة الســعودية او لوقوعهــا فــي الغوايــة الماليــة القطريــة وأحيانــا لوقــوع 
األمريــن معــا أو بالتنــاوب.

هزيمــة العــدوان علــى ســورية باتــت حقيقــة تفــرض ذاتهــا يكرســها نهــوض الدولــة 
ــي الســوري  ــود الشــعب العرب ــي الســوري وصم ــش العرب ــة وانتصــارات الجي الوطني
ــتعماري  ــدوان االس ــروب الع ــى ح ــجاعة أعت ــاوم بش ــذي ق ــد ال ــس األس ــادة الرئي بقي
المباشــرة وبالواســطة فــي آن معــا واســتطاع ببراعــة وصالبــة وبــذكاء اســتراتيجي أن 

يقــود ملحمــة صمــود أســطورية فــي وجــه العــدوان الكونــي علــى بــالده.
امــام  وتهــاوت  الغطرســة  وســقطت  الصهيونــي  األميركــي  الجبــروت  تكســر 
القائــد بشــار األســد وارادتــه الصلبــة وبصيرتــه النيــرة فشــرع الكثيــرون فــي مراجعــة 
ــاء  ــي الخف ــد الجســور ف ــرب م ــي الغ ــدة ف ــات عدي ــذا تواصــل حكوم حســاباتهم وهك
وتســعى انقــرة بتصريحاتهــا التــي تســير كالســلحفاة إلــى التمهيــد لالعتــراف بانتصــار 
القائــد األســد الــذي تلقــى الطعنــات الغــادرة رغــم مبادراتــه الســخية الختبــار فــرض 

ــا. الجــوار والشــراكة مــع تركي
تدفــع العنجهيــة العثمانيــة المســؤولين األتــراك إلــى تغطيــة الخيبــة وســترها 
بذرائــع واهيــة ومختلقــة وهــم يستشــعرون انطــالق موســم العــودة إلــى ســورية فــي 
المنطقــة ويحســون حجــم االرتبــاك داخــل منظومــة الهيمنــة االســتعمارية الصهيونيــة 
الرجعيــة التــي هــم طــرف رئيســي فيهــا مــع ظهــور رغبــات غربيــة وخليجيــة متعــددة 
بإعــادة فتــح الســفارات فــي العاصمــة الســورية وبــروز كالم يتــردد بكثافــة عــن ســعي 
بعــض الــدول العربيــة لتثبيــت عــودة ســورية إلــى الجامعــة التــي أخرجــت مــن ســورية 

فخرجــت مــن عروبتهــا.
ــد ال  ــار األس ــس بش ــاء بالرئي ــق واللق ــع دمش ــل م ــرار التواص ــع أن ق ــم الجمي يعل
يتخــذ بمعــزل عــن الواليــات المتحــدة التــي يراجعهــا البعــض فــي شــؤون أقــل أهميــة 
ــات  ــادت الوالي ــة مــع ســورية التــي ق ــرارات سياســية كالعالق وليــس فحســب فــي ق
ــة شرســة لمحاصرتهــا بالتزامــن مــع انطــالق العــدوان قبــل ســنوات. المتحــدة حمل

القيــادة الســورية المقاومــة تمســك اليــوم بنتيجــة صمودهــا بالعديــد مــن األوراق 
الدوليــة واإلقليميــة بعــد انتصارهــا غيــر المكتمــل علــى العــدوان وقــد بــات فــي مخــاض 
ربــع الســاعة األخيــر فســورية هــي رأس الجســر العربــي والمتوســطي للشــرق الكبيــر 
وقــواه العمالقــة روســيا والصيــن والهنــد وإيــران مــع خــط التشــديد الــالزم وســورية هي 
ــة  ــة المقاوم ــة العروب ــي وقلع ــدوان الصهيون ــي ردعــت الع ــرى الت ــة الكب ــة المواجه دول
ولذلــك فهــي تهــب زوارهــا وأصدقاءهــا بعضــا مــن القــوة والســمعة التــي تعينهــم علــى 

مجابهــة مــا يحيــق بهــم لقــد عــادت العالقــة بســورية مطلبــا فيــه حاجــة ومصلحــة.
تتســم المنهجيــة الســورية بواقعيــة ظاهــرة وباســتعداد دائــم لمالقــاة المبــادرات 
بــكل مرونــة وبتفهــم للتمايــزات واالختالفــات وهــي واقعيــة تقــوم على مفهــوم المصالح 
المشــتركة واحتــرام المبــادئ وتظهيــر مســائل االختــالف دون مــداراة أو مواربــة فلــم 
ــن  ــة المطبعي ــد رفــض ســورية لهرول ــي تأكي ــردد الرئيــس بشــار األســد مؤخــرا ف يت
ــى دمشــق وهــذه هــي ســورية  ــم إل ــن منه ــه بالعائدي ــب ترحيب ــى جان ــدو إل ــع الع م

بواقعيتهــا ومبدئيتهــا.
مــا قالــه الرئيــس الســوداني مــن دمشــق كان تشــديدا علــى مكانــة ســورية 
القوميــة كدولــة مواجهــة وتأكيــدا علــى أهميــة دور ســورية العربــي فــي هــذه المرحلــة 
ويكشــف ذلــك حاجــة الحكومــات العربيــة للعــودة إلــى ســورية بمــن فــي ذلــك مــن 
ال يجــرؤون علــى قولهــا بوضــوح مــا أفصــح عنــه الرئيــس البشــير وهــم يعلمــون ان 
ــا  ــهد قريب ــح ان نش ــن المرج ــا وم ــر توازن ــادالت أكث ــي مع ــاعد ف ــورية يس ــور س حض
خطــوات عديــدة قادمــة غايتهــا التمهيــد لتراجــع المتورطيــن عــن اوهامهــم ورهاناتهــم 

ــى صخــرة الصمــود الســوري. ــي تكســرت عل المدمــرة الت
بيــن الخرطــوم والريــاض تحالــف وثيــق وشــراكة فــي الحــرب على اليمن والســؤال 
الــذي طــرح نفســه بقــوة هــو هــل كانــت فــي جعبــة الرئيــس البشــير رســالة ســعودية 
إلــى القائــد األســد لطلــب مســاهمة او مبــادرة عاجلــة فــي احتــواء المــأزق اليمنــي بعــد 
المواقــف األميركيــة المتحولــة التــي تنحــو إلــى رفــع الغطــاء عــن المملكــة وتحميلهــا 
المســؤولية الكاملــة عــن حــرب بشــعة زجتهــا بهــا مشــيئة واشــنطن نتيجة تهــور القادة 
الســعوديين وابتعادهــم عــن التعقــل والرصانــة بــل ولهاثهــم خلــف الرضــى األميركــي 
والصهيونــي الــذي دخلــوا ألجلــه فــي أخطــر حلقــات االبتــزاز الدولــي المعاصرسياســيا 
وماليــا حتــى تعاظمــت األخطــار الوجوديــة علــى نظامهــم الــذي زجــوا بــكل قدراتــه فــي 

خطــة تدميــر ســورية.
الســباق الســعودي التركــي يســتعر فــي المنطقــة وســورية هــي مركــز الثقــل 
الصاعــد الــذي يحظــى بثقــة الحلفــاء وبقــدرة فريــدة علــى التأثيــر والتفاعــل فــي عالقــة 
الرئيــس بشــار األســد الوثيقــة بقــادة إيــران وروســيا والصيــن بعــد معموديــة الشــراكة 
فــي النضــال ضــد الهيمنــة األميركيــة وأي احتــواء للصــدوع واألزمــات المشــتعلة فــي 
المنطقــة قــد يتطلــب دورا او مبــادرة او وســاطة يقــوم بهــا الرئيــس بشــار األســد 
الــذي لديــه رؤيتــه وموقفــه القومــي فــي جميــع الملفــات وهــو صاحــب نظــرة بعيــدة 
ــل  ــج الفارســي قب ــادة الخلي ــرف ق ــة ويع ــة وللعروب ــة العربي المــدى لمســتقبل المنطق
ســواهم ان صمــام األمــان الــذي منــع تفاقــم خالفاتهــم مــع إيــران نتيجــة رضوخهــم 
للمشــيئة األميركيــة امســكت بــه ســورية خــالل العقــود الماضيــة تحــت ســقوف 
واقعيــة وبالتفاهمــات الممكنــة بمــا أعلــن منهــا أو مــا بقــي طــي الكتمــان فــي أرشــيف 

الرئاســة الســورية.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ليــس أمــرًا عابــرًا أن يكشــف الســفير 
االســرائيلي فــي االمــم المتحــدة دانــي 
العــدو  دانــون عــن فشــل رئيــس وزراء 
ــذي  ــي ال ــه األمن ــو وفريق ــن نتنياه بنيامي
رافقــه قبــل أيــام الــى بروكســل، بهــدف 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  عاجــل  لقــاء  عقــد 
انتــزاع  فــي  بومبيــو،  مايــك  االميركــي 
موقــف اميركــي مؤيــد لفــرض عقوبــات 
أن  ومــع  اللبنانــي.  الجيــش  علــى 
الطرفيــن يتفقــان علــى ضــرورة اخضــاع 
ــا، إال أن  ــة واضعافه ــان وضــرب المقاوم لبن
اختالفهمــا فــي الرؤيــة والتقديــر أدى الــى 
تبايــن تكتيكــي بينهمــا، ودفــع الجانــب 
االميركــي الــى رفــض الطــرح االســرائيلي. 
ــنطن  ــون أن واش ــا أورده دان ــبب كم والس
تــرى فــي الجيــش اللبنانــي "هدفــًا يمكــن 
العمــل معــه"، وهــو مــا ينطــوي علــى أكثــر 
مــن مؤشــر ورســالة تتصــل بالمخطــط 
مــع  والمتكامــل  المــوازي  االميركــي 

االســرائيلي. المخطــط 
يبــادر  أن  صدفــة  تكــن  لــم  ايضــا، 
نتنياهــو فــي هــذا التوقيــت الــى طــرح 
مثــل هــذه الصيغــة ضــد الجيــش اللبناني، 
وهــو مــا يؤشــر الــى اســتهدافات المخطــط 
االســرائيلي ازاء لبنــان والمقاومــة، وكونــه 
المرحلــة،  هــذه  فــي  ملحــًا  أمــرًا  بــات 
هــذا  عقــد  نتنياهــو  اســتعجل  لمــا  وإال 
ــه كاّل مــن رئيــس  ــاء وحمــل معــه الي اللق
ورئيــس  كوهيــن،  يوســي  الموســاد 
ــن شــابات،  ــر ب ــة األمــن القومــي مئي هيئ

العســكري. وســكرتيره 
وبلحــاظ المهــام الموكلــة الــى كل مــن 
الشــخصيات األمنيــة والسياســية، التــي 
بالمخطــط  وعالقتهــا  نتنياهــو  واكبــت 
والمقاومــة،  لبنــان  ضــد  االســرائيلي 
يأتــي دور رئيــس الموســاد فــي عــرض 
يفتــرض  التــي  والمعطيــات  المعلومــات 
أن تعــزز الموقــف االســرائيلي بمواجهــة 
مــا يــراه مخاطــر علــى األمــن االســرائيلي. 
بالمــوازاة، يأتــي دور رئيــس هيئــة األمــن 

ــل ومناقشــتها  ــي عــرض البدائ القومــي ف
أمــام  تقــف  التــي  العقبــات  لتذليــل 
"اســرائيل" إلضعــاف المقاومــة، ومواجهــة 
التهديــدات المحدقــة بـ"اســرائيل". الــى 
أن  العســكري  للســكرتير  يمكــن  ذلــك، 
الحلقــة  كونــه  موقــع  مــن  دوره  يــؤدي 
الحكومــة  رئيــس  بيــن  الوســطى 

العســكرية. والمؤسســة 

مــع  اللقــاء   - المحطــة  هــذه  وتمثــل 
إحــدى  خاللهــا،  طــرح  ومــا   - بومبيــو 
انتهجتهــا  التــي  األساســية  القنــوات 
"اســرائيل" لاللتفــاف علــى المقاومــة فــي 
لبنــان. والالفــت أن ذلــك يتعــارض مــع 
الــدور الوظيفــي المفتــرض لـ"اســرائيل"، 
التــي كانــت تــوكل اليها تنفيذ السياســات 
االميركيــة فــي لبنــان فــي هــذا النــوع مــن 
المهمــات. أمــا اآلن فتســعى "اســرائيل" 
لالســتعانة بالواليــات المتحــدة لمواجهــة 
المقاومــة فــي لبنــان، عبــر فــرض عقوبــات 
علــى الجيــش اللبنانــي الــذي يتكامــل 
ــى  ــع حــزب اهلل عل ــه ونشــاطه م ــي أدائ ف
قاعــدة حمايــة لبنــان مــن أخطــار الخــارج، 

وضمــان اســتقرار الداخــل.
بالطبــع، لــم تكــن "تــل ابيــب" تلجــأ 
لــوال  الطروحــات  مــن  النــوع  هــذا  الــى 

خيــارات  الــى  اللجــوء  عــن  ارتداعهــا 
عمالنيــة هجوميــة فــي مواجهــة حــزب 
ــوال  ــه – ل ــأت الي ــت لج ــا كان ــل م اهلل. وأق
ــرض  ــة ف ــو محاول ــة - ه ــوة ردع المقاوم ق
لبنــان  علــى  وبحــري  جــوي  حصــار 
للضغــط عليــه ومــن أجــل تجريــده مــن 
المقاومــة. تمثلهــا  التــي  قوتــه  عناصــر 

وجــدت  التــي  القيــود  ضــوء  فــي 

والسياســية  األمنيــة  المؤسســتان 
ســقفها،  تحــت  تتحــركان  نفســيهما 
كان مــن الطبيعــي أن تلجــآ الــى طــرق 
التفافيــة، مــن ضمنهــا محاولــة قلــب صــورة 
قــوة  المقاومــة  بــدت  وبعدمــا  المشــهد. 
ــه  ــي أخطــر ظروف ــان ف ــة، حمــت لبن رادع
التاريخيــة فــي مواجهــة الخطــر التكفيــري، 
األســاليب  بكافــة  ابيــب"  "تــل  تجهــد 
محاولــة  فــي  الصــورة،  قلــب  لمحاولــة 
القــوي بمقاومتــه هــو  للقــول إن لبنــان 
مصــدر تهديــد، وتهــدف مــن وراء ذلــك 
علــى  اللبنانــي  الداخــل  تحريــض  الــى 
المقاومــة وســالحها، خاصــة وأنهــا تلمــس 
الداخــل  فــي  ومواقــف  أصــوات  وجــود 
ــذي  ــار ال ــذا الخي ــع ه ــم م ــي تتناغ اللبنان
تســخّر لــه كافــة امكانياتهــا السياســية 
ــدرج  ــار، تن ــذا االط ــن ه ــة. وضم واالعالمي

ايضــا التهديــدات التــي أطلقهــا العديــد مــن 
المســؤولين االســرائيليين ضــد الســاحة 
اللبنانيــة، فــي األيــام األخيــرة، والتــي تأتــي 
توالــت  التــي  للتهديــدات  أيضــا  امتــداداً 
ــام  ــذ حــرب الع ــد، من ــر مــن عق خــالل أكث
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الــى  يدفــع  ال  أن  ينبغــي  ذلــك،  مــع 
المتحــدة  الواليــات  رفــض  االطمئنــان 
للطــرح االســرائيلي، ألنــه عــادة مــا يكــون 
ذلــك نتيجــة خطــة مضــادة تراهــن عليهــا 
واشــنطن لتحقيــق نفــس األهــداف. ومــن 
ــا الســفير  ــي أورده ــارة الت الواضــح أن العب
فــي  كافيــة  كانــت  دانــون،  االســرائيلي، 
ــر أن واشــنطن  ــه اعتب ــا، خاصــة وأن داللته
"هدفــًا  اللبنانــي  الجيــش  فــي  تــرى 
يمكــن العمــل معــه". وهــو مــا يعكــس 
ــدور الــذي يؤديــه  ــق االميركــي مــن ال القل
الجيــش حاليــا فــي تكاملــه مــع المقاومــة 
وبمــا  الخارجيــة  التهديــدات  بمواجهــة 

الداخلــي. االســتقرار  يضمــن 
فــي ضــوء ذلــك، يمكــن التقديــر أن 
الدوافــع  مــن  نوعيــن  واشــنطن  لــدى 
المتطــرف.  االســرائيلي  الطــرح  لرفــض 
ــة  ــق بوجــود خطــة بديل ــا يتعل ــا م أحدهم
لديهــا، تراهــن مــن خاللهــا علــى تحقيــق 
انجــازات مــا، واآلخــر مــا يتعلــق بمخاوفهــا 
االســرائيلي  الخيــار  تداعيــات  مــن 
المطــروح، كونــه ينطــوي علــى محاولــة 
التمهيــد لفــرض عقوبــات شــاملة علــى 
لبنــان ككيــان، وهــو مــا قــد ينطــوي علــى 
هــذا  فــي حــال فشــل  هائلــة  تداعيــات 

الخيــار.  
فــي  الضــروري  مــن  يصبــح  وهكــذا 
ــي،  ــة األداء األميرك ــة مراقب ــة التالي المرحل
االســرائيلية،  المخططــات  جانــب  الــى 
ولبنــان،  المقاومــة  تســتهدف  التــي 
الرهانــات  كافــة  فشــل  بعــد  وتحديــداً 
والخيــارات الســابقة، وبعدمــا أظهــر لبنــان 
ــة محــاوالت ضــرب عمــق  ــة بمواجه مناع

الداخليــة. وجبهتهــا  المقاومــة 

ــرارٌ اتخــذه مجلــس الشــيوخ  شــّكل ق
االميركــي باإلجمــاع بتحميــل ولــي العهــد 
الســعودي محمــد بــن ســلمان المســؤولية 
صفعــًة  الخاشــقجي  جمــال  مقتــل  عــن 
انعكاســات  ترامــب.  لدونالــد  مدوّيــة 
شــتى، داخليــة وخارجيــة، ســتترتب علــى 
هــذا الحــدث الجلــل ليــس اقّلهــا، أميركيــًا، 
تصــدّع الحــزب الجمهــوري وابتعــاد المزيد 
مــن شــيوخه ونوابــه فــي الكونغــرس عــن 
المحســوب  الغريــب  العجيــب  الرئيــس 
الحــزب  فعاليــة  وتعزيــز  عليهــم، 
يمتلــك  الــذي  المعــارض  الديمقراطــي 
الغالبيــة فــي مجلــس النــواب اعتبــارًا مــن 
اول العــام المقبــل 2019 .خارجيــًا، أصيبــت 

هيبــة إدارة ترامــب بمزيــد مــن الخيبــة 
الواليــات  خصــوم  يشــجع  مــا  والتراجــع 
سياســيًا  مناهضتهــا  علــى  المتحــدة 
عــدّة،  فــي مناطــق ومســارح  وعســكريًا 
وال ســيما فــي دول غــرب آســيا. الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان أعلــن عــن 
عمليــة عســكرية جديــدة شــرق الفــرات 
ــة  ــة الشــعب« الكردي ضــد »وحــدات حماي
حيــن  فــي  واشــنطن  تدعمهــا  التــي 
ــا  ــًا وتعتبره ــًا إرهابي ــرة تنظيم ــا أنق تصنفه

ــتاني«  ــال الكردس ــزب العم ــدادًا لـــِ »ح امت
الــذي يقاتــل للحصــول علــى حكــم ذاتــي 

لألكــراد فــي جنــوب شــرق تركيــا.
وواشــنطن  انقــرة  كانــت  لطالمــا 
علــى خــالف حــول ســورية، اذ ســاعدت 
ــب،  ــات المتحــدة، بالتســليح والتدري الوالي
ــعب« الكرديــة فــي  »وحــدات حمايــة الش
ــي،  ــم »داعــش« اإلرهاب ــال ضــد تنظي القت
األمــر الــذي فسّــرته انقــرة بأنــه دعــم غيــر 
مباشــر لألكــراد الســوريين كمــا لألكــراد 
ذاتــي  حكــم  كيانــات  إلقامــة  األتــراك 
فــي كِال البلديــن تمهيــدًا إلقامــة دولــةٍ 
ــنّت  ــا ش ــت تركي ــة. وكان ــةٍ انفصالي كردي
ــي شــمال  ــل ف ــات عســكرية مــن قب عملي

ســورية محافظــة حلــب وغربهــا عفريــن 
الفــرات  نهــر  تعبُــر  لــم  قواتهــا  لكــن   ،
ــوات  ــع ق ــة م ــًا لمواجه ــرق تجنب ــى الش ال
أميركيــة متموضعــة فــي محافظتــيّ الرقــة 

والحســكة.
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  »البنتاغــون« 
أحــادي  عســكري  عمــل  اي  ان  اعلــن 
الجانــب مــن شــأنه ان يقــوّض مــا أســماه 
الحــدود  لتأميــن  المشــتركة  »المصلحــة 
دائمــة«.  بصفــة  وتركيــا  ســورية  بيــن 

ليــس  واشــنطن  يهــم  مــا  أن  الحقيقــة 
»تأميــن الحــدود« بيــن البلديــن الغريميــن 
ــية  ــة والسياس ــروف االمني ــر الظ ــل توفي ب
تفكيــك  غرضيــن:  لتحقيــق  الالزمــة 
ســورية خدمــًة للكيــان الصهيونــي، وتأمين 
أوســع الفــرص وأكبــر الحصــص للشــركات 
ــي  ــى المشــاركة ف ــة ال ــة المتطلع األميركي
المشــاريع المقبلــة الســتخراج واســتثمار 
فــي  الغنيــة  منابعــه  مــن  والغــاز  النفــط 
أقامــت  شــمال ســورية وشــرقها، حيــث 
ومطــارات  قواعــد  األميركيــة  القــوات 
تدريــب  ومســارح  اســلحة  ومخــازن 

وتجهيــز.
بغــزو  تهديــده  اردوغــان  نّفــذ  مــا  اذا 
ــرات، مســتغاًل انشــغال  مناطــق شــرق الف
الكونغــرس  تمــردّ  بانعكاســات  ترامــب 
ســلمان  بــن  محمــد  احتضانــه  علــى 
ودعمــه الســعودية فــي حربهــا الضاريــة 
ــرًا مرجّحــًا  ــًا كبي ــإن تأزيم ــى اليمــن، ف عل
مــن موســكو  انقــرة وكلٍّ  بيــن  سينشــأ 
وطهــران ودمشــق وبغــداد. ذلــك أن روســيا 
ــتكمال  ــورية واس ــدة س ــى وح ــة عل حريص
ســيطرة جيشــها علــى المناطــق التــي مــا 
زالــت فــي قبضــة التنظيمــات اإلرهابيــة 
ديــر  غــرب  شــمال  البــالد  شــرق  فــي 
هجمــة  وستفســر  ادلــب  وغربهــا  الــزور 
ــرق  ــوريين ش ــراد الس ــى األك ــان عل أردوغ
ــة وخدمــة عســكريتين  ــا هدي ــرات بأنه الف
وسياســيتين للواليــات المتحــدة لتبريــر 
وتمديــد وجودهــا العســكري غير المشــروع 

وغيــر المقبــول فــي شــرق ســورية.
اشــد  زالــت  ومــا  كانــت  ســورية 
الســاخطين والرافضيــن للتمــدد التركــي 
عانــت  لكونهــا  الشــرقي  شــمالها  فــي 
المزمنــة  انقــرة  مطامــع  مــن  وتعانــي 
ومــن  الطبيعيــة  ومواردهــا  أراضيهــا  فــي 
أمــام اإلرهابييــن  قيامهــا بفتــح حدودهــا 
العالــم  انحــاء  كل  مــن  المتدفقيــن 
لالنخــراط فــي حــرب وحشــية، منــذ نحــو 
ووحدتهــا  شــعبها  ضــد  ســنوات،  ســبع 

الجغرافيــة والسياســية. مــن الواضــح أيضــًا 
ــا  ــا ورفضه ــران تشــاطر ســورية قلقه أن إي
ــا  ــا مطامعه ــا لســيادتها كم ــاكات تركي انته
العــراق  فــي أراضيهــا ومواردهــا، وكذلــك 
االعتــداءات  مــن  أيضــًا  يعانــي  الــذي 
البــالد  التركيــة المتصاعــدة فــي شــمال 
األكــراد. االنفصالييــن  مالحقــة  بدعــوى 
الــى ذلــك، ثمّــة تخوّفــات ممــا قــد 
بإنقــاذ  أمــاًل  فعلــه  الــى  ترامــب  يلجــأ 
الســياق،  هــذا  فــي  المتراجعــة.  هيبتــه 
آي«  ايســت  »ميــدل  موقــع  ســرّب 
صحيفــة  كمــا  االلكترونــي،  اإلعالمــي 
»معاريــف« العبريــة، أخبــارًا عــن مبــادرة 
الســعودي  العهــد  ولــي  صــورة  لتلميــع 
بهندســة لقــاٍء دراماتيكــي لــه مــع نتنياهــو 
االبيــض.  البيــت  فــي  ترامــب  برعايــة 
مهندســو هــذه المســرحية يرمــون، فــي 
الداخــل االميركــي، الــى اســتنفار اليهــود 
الصهاينــة،  والمســيحانيين  األميركييــن، 
ودعــاة تدويــم ســيطرة الرجــل األبيــض، 
حــول  لاللتفــاف  عمومــًا  والمحافظيــن 
ــركا  ــة »امي ــل راي ــض الحام ــس االبي الرئي
اواًل« و»اســرائيل« اواًل وآخــراً! فــي وجــه 
إســالميين«  »ارهابييــن  مــن  أعدائهــا 
الالتينيــة  اميــركا  فــي  وشــعوب ملوّنــة 
وأفريقيــا وغــرب آســيا، تزحــف بــال هــوادة 
ظنّــه،  فــي  البيضــاء،  أميــركا  إلغــراق 
المتخلفيــن  الســمر  البشــر  بمالييــن 

والفقــراء. والمتعصبيــن 
نتنياهــو  يتابــع  األثنــاء،  هــذه  فــي 
ــة  ــون حمل ــون والمتطرف ــاؤه العنصري وحلف
القمــع والتنكيــل والتقتيــل المتصاعــدة ضــد 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة 
العالقــات  تطبيــع  حملــة  كمــا  الغربيــة، 
ــج  ــدان الخلي ــن »إســرائيل« وبعــض بل بي

)الفارســي(.
كل ذلــك تمهيــداً، كمــا قيــل، لتتويــج 
محمــد بــن ســلمان »رجــل الســالم 
العــام  إطاللــة  عشــيَة  العالــم«  فــي 
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