
ــث  ــن ب ــة ع ــاة إيطالي ــاع قن ــكل امتن ش
مقابلــة أجرتهــا مــع الرئيــس الدكتــور بشــار 
األســد خروجــا نافــرا عــن األعــراف والتقاليد 
المهنيــة التــي يدعــي اإلعــام الغربــي أنــه 
العالــم  فــي  بهــا  ويبشــر  بــل  يجســدها 
وهــو يتباهــى علــى شــعوبنا بعفــة رســالته 
المزعومــة لكشــف الحقائــق واحتــرام حريــة 

الــرأي والتعبيــر.
فــي الســنوات الماضيــة ومنــذ انطــاق 
ســورية  علــى  االســتعماري  العــدوان 
نجــح الرئيــس بشــار األســد فــي بلــورة 
خطــاب فعــال ومقنــع موجــه إلــى الــرأي 
البيئــة  العــام الغربــي فــكك مــن خالــه 
االفتراضيــة التــي نســجت حــول مــا يجــري 
فــي ســورية بروايــات ســوقتها إمبراطوريات 
ــت  ــة انفق ــة واجنبي ــة عربي ــة عماق إعامي
المليــارات وشــكلت منصــات فاعلــة وأدوات 
خاضعــة ألمــر العمليــات األميركــي الــذي 
إيقاعــات  فــي  والــواردة  بالشــاردة  تحكــم 
اإلعامــي  الفضــاء  فــي  كمــا  الميــدان 
سلســلة  خــال  مــن  والعربــي  العالمــي 
كونيــة مــن األدوات والوســائل التقليديــة 
بإتقــان  اســتخدمت  التــي  والحديثــة 
لتشــويه الحقائــق وحجبهــا لصالــح الروايــة 
ــم عــن  ــورة" مزعومــة ث ــة عــن "ث االفتراضي
"حــرب اهليــة " ثــم عــن هيمنــة روســية 
وإيرانيــة فــي رقعــة حساســة مــن الصــراع 

علــى مســتقبل العالــم وتوازناتــه.
جبــارة  جهــود  اليــوم  حتــى  كرســت   
قضيــة  لطمــس  طائلــة  وإمكانــات 
الدولــة  نهــج  فــي  والتحــرر  االســتقال 
ــة  ــي الحــرب الوطني ــة الســورية وف الوطني
بشــار  الرئيــس  بقيــادة  تخوضهــا  التــي 
األســد ضــد عصابــات اإلرهــاب التــي دعمهــا 
القطــري  التركــي  األطلســي  التحالــف 
مجابهــة  وفــي  الصهيونــي  الســعودي 
ــى  ــتعمارية عل ــات االس ــال والتدخ االحت

الســورية. األرض 

ــة  ــة واألميركي ــات األوروبي ــت العقوب كان
علــى وســائل اإلعــام الوطنيــة الســورية 
ــرا  ــى ســورية تعبي ــة العــدوان عل ــذ بداي من
ــا عــن ضيــق الغــرب ورعبــه مــن خطــر  حي

وصــول معلومــات مناقضــة لروايتــه الكاذبــة 
ــت  ــواب وقدم ــا فتحــت ســورية األب وعندم
التســهيات لبعــض المراســلين لينقلــوا 
اإلرهابييــن  جرائــم  عــن  مشــاهداتهم 
ومــا ارتكبــوه مــن مذابــح وأعمــال تدميــر 
والمستشــفيات  المــدارس  شــملت 
والمســاجد والكنائــس فــإن الروايــات التــي 
عــادوا بهــا لــم تقــدم كاملــة للمشــاهدين 
وقــد  الغــرب  فــي  والقــراء  والمســتمعين 
والمراســلين  الكتــاب  بعــض  تعــرض 
بــل  بلدانهــم  داخــل  والحصــار  للتنكيــل 
التــي  اإلعاميــة  مؤسســاتهم  داخــل 
انتدبتهــم بســبب إصرارهــم علــى قــول 
وكشــف بعــض الحقائــق التــي عاينوهــا 

الواقــع. أرض  وعلــى  مباشــرة 
مــع  اجريــت  التــي  الحــوارات  كانــت 
الرئيــس بشــار األســد مــن قبــل وســائل 
إعــام اميركيــة واوروبيــة نافذة مهمة تكســر 
ذلــك الطــوق الغربــي المحكــم لمنــع الــرأي 
اظهــرت  وقــد  الحقائــق  إدراك  مــن  العــام 
العــام  الــرأي  مســتوى  علــى  التفاعــات 
ــب  ــي كس ــد ف ــح األس ــف ينج ــرة كي كل م
منطقــه  بســامة  القناعــات  مــن  المزيــد 

ــي  ــام الغرب ــا اإلع ــع يحجبه ــه بوقائ وموقف
عــن جمهــوره وكذلــك كان ينجــح فــي إثــارة 
أســئلة محرجــة عــن مواقــف الحكومــات 
الغربيــة وخياراتهــا السياســية فــي ســورية 
بوقائــع  والمنطقــة 
توفيــر  دورهــا  عــن 
العســكري  الدعــم 
والتغطيــة  والمالــي 
السياســية واالنخــراط 
وبقواتهــا  بمخابراتهــا 
وخبرائهــا  الخاصــة 
القاعــدة  جانــب  إلــى 
وداعــش فــي محاربــة 
العربــي  الجيــش 

الســوري.
فــي كل مــرة وبعــد أي مقابلــة او حديــث 
تتوســع  األســدكانت  بشــار  للرئيــس 
دائــرة الغربييــن العادييــن  التــي تتعــرف 
التعتيــم  جــرى  مكتومــة  وقائــع  علــى 
ــرر  ــة تب ــة كاذب ــر رواي ــا لتمري المقصــود عليه
الغربيــة  الحكومــات  ومواقــف  سياســات 
المتورطــة فــي خطــة تدميــر ســورية لصالــح 
ــرائيلية  ــية اإلس ــة األطلس ــة األميركي الهيمن
وبالشــراكة مــع حكومــات الســعودية وتركيــا 
وقطــر وقــد ظهــرت تقاريــر صحافيــة تحدثت 
بقــوة عــن تأثيــر إطــاالت القائــد األســد 
ــا وفرنســا  ــات المتحــدة وبريطاني فــي الوالي
وأســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا وغيرهــا مــن دول 
ــام. ــرأي الع ــي ال ــرب وحــول انعكاســها ف الغ

 تحولــت بعــض الوقائع والمصطلحات 
التــي يســتخدمها الرئيــس بشــار األســد 
عــدد  لغــة  فــي  حاضــرة  مفاتيــح  إلــى 
الذيــن  والسياســيين  اإلعامييــن  مــن 
يرفــد  مــا  الرئيــس  كام  فــي  وجــدوا 
منطقهــم فــي نقــد مواقــف حكوماتهــم 
مــن ســورية وفضــح دورهــا فــي مسلســل 
النهــب والعــدوان االســتعماري مباشــرة 
فــي  التــورط  خــال  ومــن  وبالواســطة 

ــا وســندا  ــذرة دلي ــة ق ــات مخابراتي عملي
لتحصيــن مواقفهــم االعتراضيــة ألســباب 
داخليــة تتصــل ببلدانهــم او ألن بعضهــم 
اقتنــع بصــواب منطــق الرئيــس الســوري 
ــع  ــن حســاب الوقائ ــا م وســامته انطاق
بطاقــة  عرضــه  فــي  نجــح  الــذي 
ــي  ــة ف ــر فعال وساســة مســتخدما معايي
ــا  ــارف عليه ــة المتع ــم الغربي محــاكاة القي
ضمــن منظومــة مــا يســمى بالقوانيــن 

الدوليــة. واألعــراف 
إن مــن يشــاهد الحديــث الــذي أجرتــه 
مراســلة قنــاة الــراي اإلخباريــة اإليطاليــة 
يســتطيع  األســد  بشــار  الرئيــس  مــع 
ــرأي  توقــع تأثيــره وصــداه المحتمــل فــي ال
ــه  ــمح ببث ــو س ــي ل ــي والغرب ــام اإليطال الع
وفيــه عبــارات واضحــة تشــرح مســؤولية 
الحكومــات الغربيــة عــن التســبب بالنــزوح 
إلــى  تحــول  الــذي  الكثيــف  الســوري 
ــام  ــرأي الع ــدى ال ــق والخــوف ل مصــدر للقل
ــات المتحــدة وأســتراليا  ــا والوالي ــي اوروب ف
وبــات  عاليــة  بحساســية  يتســم  وهــو 
النقــاش  مفــردات  مــن  عضويــا  جــزءا 
فــي هــذه  الداخلــي  السياســي  والصــراع 
البلــدان وحصيلــة العبــرة هــي ان الغــرب 
ــا زرعــه فــي ســورية مــن دعمــه  يحصــد م
للقاعــدة وداعــش وشــبيهاتها وبمــا يفرضــه 
يســتهدف جميــع  اقتصــادي  مــن حصــار 
ــا الغربيــون إن  ــاه أيه الســوريين وهــذا معن
ــه  ــزوح ونتائج ــر الن ــن خط ــد م ــم الح أردت
التــي تخشــون انعكاســها عليكــم حاســبوا 
الحــرب  فــي  تورطهــا  علــى  حكوماتكــم 
اإلجراميــة العدوانيــة وفــي دعمهــا لإلرهــاب 
وفــي فرضهــا لحصــار اقتصــادي خطيــر ضــد 
ســورية وشــعبها وهــذه رســالة تخشــى 
ــن انتشــارها  ــة م ــات الغربي ــع الحكوم جمي
وتأثيرهــا وهــي فــي ظــروف داخليــة شــديدة 
ركــود  زمــن  وفــي  واالضطــراب  القلــق 
ــي. ــل بالتوترالداخل ــب وحاف ــادي صع اقتص

جولة جديدة لـ'أستانا'.. مملوك في القامشلي... 
والجيش يواصل االنتشار

رغــم تعــرض الجيــش الســوري لهجمــات مــن الفصائــل المدعومــة مــن 
أنقــرة، يتابــع نشــر قواتــه ببــطء ضمــن تصــورات التفاهــم الروســي ــــــ التركــي، 
ــل  ــة فــي حق ــوات األميركي ــوع هجــوم ضــد الق ــه مصــادر وق ــي وقــت تنفــي في ف

ــر النفطــي. العم
بالتزامــن، عقــد رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي الســوري لقــاء مــع وجهــاء 
العشــائر فــي القامشــلي، فيمــا أعلنــت الخارجيــة الروســية تحديــد موعــد جديــد 

ــاءات »أســتانا« للق
ــل  ــن بلدتــي ت ــة بي ــع الجيــش الســوري توســيع ســيطرته فــي المنطق يتاب
تمــر وعيــن عيســى شــرق الفــرات، وقــد ثبتــت وحــدات منــه نقاطــًا جديــدة أمــس 
علــى الطريــق الدولــي الحســكة ــــــ حلــب )M4( عنــد نقطــة مفــرق ليــان غــرب 

بلــدة تــل تمــر، فــي ريــف الحســكة الشــمالي الغربــي.
بالتزامــن مــع انتشــار الجيــش فــي هــذه المنطقــة، شــنت المجموعــات 
ــى النقــاط المســتحدثة لكنهــا لــم  ــا هجومــًا عل المســلحة المدعومــة مــن تركي
تتمكــن مــن تحقيــق أي تقــدم، بعدمــا تمكــن الجيــش مــن صــد الهجــوم. وبعدمــا 
جــرى الحديــث ليــل أول مــن أمــس عــن دخــول 25 شــاحنة أميركيــة عبــر جســر 
بلــدة البصيــرة فــي ريــف ديــر الــزور الجنوبــي الشــرقي إلــى حقــل العمــر النفطــي، 
وعــن »مجهوليــن هاجمــوا القاعــدة األميركيــة فــي حقــل العمــر النفطــي، تزامنــًا 
مــع وصــول الرتــل األميركــي«، وأن »القــوات األميركيــة ردت بقصــف مدفعــي 

وقنابــل مضيئــة«، نفــت مصــادر ميدانيــة صحــة هــذه األنبــاء.

تقــول المصــادر إلــى »األخبــار« إن مــا جــرى هــو »تدريبــات عســكرية لقــوات 
ــل  ــل النفطــي، وجــرى إطــاق قناب ــط الحق ــي محي ــي وقســد ف ــف الدول التحال
ــي  ــوم« عــن مســؤول ف ــاة »روســيا الي ــت قن ــك، نقل ــي األجــواء«. كذل ــة ف مضيئ
»قســد«، موجــود فــي حقــل العمــر النفطــي، نفيــه وقــوع أي هجــوم، وتأكيــده 
ــواع األســلحة مــع »التحالــف الدولــي«  ــف أن ــات مشــتركة بمختل حــدوث تدريب
ــي،  ــف الدول ــك، نفــى المتحــدث باســم التحال ــى ذل ــة ال داخــل الحقــل. باإلضاف
ماليــز كاغينــز، تعــرض القاعــدة األميركيــة فــي ديــر الــزور ألي هجــوم، كمــا 
نقلــت وكالــة »األناضــول« التركيــة عمــن أســمتهم »مصــادر موثوقــة« أن القــوات 

ــاك. ــة لعناصــر »قســد« هن ــى المدفعي ــات عل الفرنســية أجــرت تدريب
مــن(  )أول  ليلــة  منتصــف  بعــد  جــرت  »التدريبــات  أن  الوكالــة  وأضافــت 
أمــس فــي حقــل العمــر النفطــي شــمالي ســوريا، واســتمرت أكثــر مــن خمــس 
ســاعات«. يشــار إلــى أن كتيبــة المدفعيــة الفرنســية دخلــت قبــل نحــو عاميــن 
ضمــن »التحالــف الدولــي«، وهــي تنظــم تدريبــات منتظمــة لـ»قســد«، وتوجــد 
ــد  ــع قواع ــي أرب ــدي ف ــو 200 جن ــا نح ــغ عدده ــي يبل ــية الت ــة الفرنس ــذه الكتيب ه

ــد. ــة شــرقي البل أميركي
علــى صعيــد مــواٍز، وفــي خطــوة الفتــة، التقــى رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي 
الســوري، اللــواء علــي مملــوك، عــدداً مــن شــيوخ ووجهــاء القبائــل والعشــائر 
ــذي  ــاء، ال ــي. وبحــث اللق ــي الحســكة، داخــل مطــار القامشــلي الدول ــة ف العربي
ــرة،  ــي ظــل التطــورات األخي ــرة الســورية، ف ــع الجزي اســتمر نحــو ســاعتين، واق
مــع تأكيــد »تمســك الســوريين بوحدتهــم االجتماعيــة فــي اإلطــار الوطنــي، فــي 
ســبيل الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة«. وفــي إفــادة أحــد شــيوخ العشــائر 
الذيــن حضــروا اللقــاء، فــإن »مطالــب العشــائر تركــزت علــى اتخــاذ إجــراءات 
تعكــس حقيقــة انفتــاح الدولــة علــى أبنائهــا، مــن خــال إعــادة الموظفيــن 
المفصوليــن وتمديــد العفــو الخــاص بالمدنييــن والعســكريين«، باإلضافــة الــى 
»العمــل علــى الحــوار مــع قســد للضغــط عليهــا لفــك ارتباطهــا بالقــوى الخارجية«.
ولفــت المصــدر نفســه إلــى أن مملــوك »أكــد التمســك باألخــوة العربيــة ــــــ 
الكرديــة، وتكريســها كأســاس ألي حــوار«. كذلــك، نقــل عنــه قولــه إن هــدف اللقاء 
ــا،  ــة واحتياجاته ــع المنطق ــة واق ــاء العشــائر ومعرف ــب وجه ــى مطال »االســتماع إل

للعمــل علــى إيجــاد حلــول مناســبة«.
فــي غضــون ذلــك، قــال المبعــوث األممــي إلــى ســوريا، غيــر بيدرســون، إن 
ــي  ــة الدســتورية« ترغــب ف ــي مفاوضــات تشــكيل »اللجن األطــراف الســورية ف
»إحــراز تقــدم فــي المباحثــات«. جــاء تصريــح بيدرســون فــي مؤتمــر عقــده أمــس 
مــع وزيــر الخارجيــة اإليطالــي، لويجــي دي مايــو، خــال مشــاركته فــي منتــدى 
حــواري حــول البحــر المتوســط، فــي العاصمــة رومــا. وقــال بيدرســون إن »الوقــت 
قــد حــان لبــدء مرحلــة سياســية تُنهــي آالم الشــعب الســوري بعــد تســعة أعــوام 
مــن الصــراع«، موضحــًا أن اللجنــة »ســتفتح البــاب السياســي حتــى إن توقفــت 
االشــتباكات«، مشــيراً إلــى »وجــود قــوات لخمــس دول فــي ســوريا«. كمــا قــال إن 
»الوضــع خطيــر للغايــة )فــي ســوريا(، لــذا نحــن بحاجــة إلــى مرحلــة سياســية... 
ــة انطــاق للمفاوضــات«،  ــل نقط ــف مث ــي جني ــة الدســتورية ف وتشــكيل اللجن
مضيفــًا أن »الجولــة الثانيــة كانــت أصعــب، غيــر أن األطــراف أكــدت رغبتهــا فــي 

إحــراز التقــدم«.
فــي ســياق متصــل، بحــث وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي الفــروف، مــع 
ـــ الســوري بهــدف اإلصاح الدســتوري«.  المبعــوث األممــي، »الحــوار الســوريـ 
وأعلنــت الخارجيــة الروســية فــي بيــان أنــه جــرى خــال اللقــاء »اإلعــراب 
ــن  ــر بي ــة حــوار مســتدام ومثم ــي إقام عــن رأي مشــترك حــول المســاهمة ف
الســوريين مــن دون تدخــل خارجــي وفــرض قيــود زمنيــة لتطويــر مثــل هــذه 
ــر دعــم  المقترحــات الموحــدة حــول اإلصــاح الدســتوري، التــي ســتتلقى أكب
مــن طــرف الشــعب الســوري«، وأنــه »تــم تبــادل آراء حــول األحــوال فــي اللجنــة 
ــا  ــف، كم ــي جني ــن ف ــج الجلســتين الماضيتي ــا ونتائ ــد إطاقه الدســتورية بع
نوقشــت مســألة إجــراء لقــاء دولــي آخــر حــول ســوريا بصيغــة أســتانا فــي 11-10 

االخبار اللبنانيةكانــون األول فــي نورســلطان«.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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تواصــل صفقــة القــرن األميركيــة التهــام 
ــًا وســط صمــت عربــي  فلســطين تدريجي
ــادة فلســطينية  ــن قي متواطــئ وتجاهــل م
تنــام فــي معظــم األوقــات وال تســتيقظ 
اتجاهــات  مــع  إشــكاالت  الفتعــال  إال 

اخــرى. فلســطينية 
الصفقــة  هــذه  أن  معتقــدًا  كان  لقــد 
تريــد تنظيــم تســوية تاريخيــة نهائيــة 
بيــن مناطــق فلســطينية صغيــرة وبيــن 
الكيــان االســرائيلي المحتــل علــى اســاس 
الــى  للفلســطينيين  محــدود  كانتــون 
ترعــاه  اســرائيلية عظمــى  دولــة  جانــب 

وتشــله حيــن تريــد.
لكــن مــا يحــدث اليــوم، يؤكــد أن ال مــكان 
ــرة فــي اطــار  ــة فلســطينية صغي حتــى لدويل
الــذي  االســرائيلي  االميركــي –  المشــروع 
فلســطين  كامــل  علــى  للســيطرة  يعمــل 

ــط. ــزة فق ــن دون غ ــا م ــة، ربم المحتل
ما هو الجديد في هذا الموضوع؟

اعلــن الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب 
منــذ  لـ«إســرائيل«  صديــق  اعظــم  أنــه 
نشــأتها اي احتالهــا لفلســطين بالمفهــوم 
ومستشــاره  صهــره  بــأن  مضيفــًا  العربــي، 
جاريــد كوشــنر يعمــل علــى تحقيــق ســام 
مزاعمــه،  حســب  فلســطيني،  إســرائيلي 
معتبــرًا بــأن عجــز صهــره يعنــي بــأن مــن 
المســتحيل إجــراء مصالحــة بيــن الطرفيــن.

قــد تكــون لهــذه التصريحــات ارتباطات 
باالنتخابــات الرئاســية االميركيــة فــي 2020 
ــد  ــادة تجدي ــا إع ــب فيه ــوي ترام ــي ين الت
رئاســته واليــة جديــدة، وهذا يعنــي حاجته 
الصــوات اليهــود االميركييــن، ونفوذهــم 
الكبيــر فــي عالمــي االعــام والمصــارف 
االميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي 
لكــن للقضيــة ارتباطــات اعمــق بالنفــوذ 
ــس  ــط ولي ــرق االوس ــي الش ــي ف االميرك
لحاجــة ترامــب اليهــا بشــكل منفــرد، فلــو 
ــات  ــن اهتمام ــًا م ــزءًا محوري ــن ج ــم تك ل
ــب وال أي  ــرأ ترام ــا تج ــك لم الجيوبوليتي
مرشــح للرئاســة االميركيــة مــن االقتــراب 

ــًا. ــو لغوي ــا ول ــرض له ــا او التع منه
ــإن االميركييــن المتراجعيــن  لايضــاح، ف
فــي الشــرق االوســط مــن البوابــة الســورية 
انهــاء  ان  اســاس  علــى  بنــوا  االيرانيــة،   –
قــدرات  مــن  يُعــزز  الفلســطينية  القضيــة 
حليفتهــم »إســرائيل«، ويفتــح البــاب علــى 
ــف  ــع نحــو حل ــي اســرائيلي يدف ســام عرب
ــت نفســه أي  ــي الوق ــع ف ــران ومان ــادٍ إلي مع

تقــدم صينــي – روســي.
تعــرف  فواشــنطن 
ان السياســات العلنيــة 
الخليــج  لبلــدان 
الفارســي ال تســتطيع 
عقــد حلــف علنــي مــع 
دون  مــن  »إســرائيل« 
واحــد مــن امــور ثاثــة: 
فلســطينية  تغطيــة 
مــن رئيــس الســلطة 
او  عبــاس  محمــود 
الــدول  مــدى  اتســاع 

بتســوية  او  بإســرائيل  المعترفــة  العربيــة 
القضيــة  تنهــي  اســرائيلية   – فلســطينية 

نهائــي. شــبه  بشــكل 
ضمــن هــذه المعطيــات، تحــرك صهــر 
ــدف  ــد كوشــنر به ــب ومستشــاره جاري ترام

إنهــاء فلســطين جــزءًا وراء آخــر.
وفلســطيني  عربــي  صمــت  وســط 
مســتهجَن، ابتــدأت حركتــه بمواكبــة حركــة 
الحصــار  مــن  انطاقــًا  ضاغطــة،  اقليميــة 
لِشــل  إيــران  علــى  الخانــق  االميركــي 
حركتهــا ومحــاوالت فتــح مفاوضــات ســعودية 
– يمنيــة الــى جانــب تفجيــر العــراق الــى 
ــة  ــًا مــن تظاهــرات مطلبي دول ثــاث انطاق
مســارها  عــن  حرفهــا  جــرى  صحيحــة، 
الطبقــي – الوطنــي مــرورًا بإجــراءات فعليــة، 
بيــن  الســوري  الفــرات  شــرق  لتمزيــق 
كانتونــات متعــددة وجشــع اميركي للســيطرة 
علــى آبــار النفــط وصــواًل الــى لبنــان لنســف 
ــة  ــاك الوظيفــة الجهادي ــة وإرب ــه الوطني وحدت
لـ«إســرائيل«  التصــدي  فــي  اهلل  لحــزب 

واالرهــاب ومحاولــة قطــع عاقاتــه بالمقاومــة 
الفلســطينية فــي غــزة والضفــة.

هــذه األوضــاع تجــري بمواكبــة إجــراءات 
اميركيــة فــي فلســطين بدأهــا ترامــب بنقــل 
ــدس  ــى الق ــب ال ــل أبي ــي ت ــاده ف ســفارة ب
معترفــًا بهــا كعاصمــة لـ«إســرائيل« ومُقــرًّا 

ــكل أقســامها. ــا ب بيهوديته
للمزيــد مــن الدفــع االميركي باتجــاه انهاء 
القضيــة الفلســطينية الغــى ترامــب مشــاركة 

بــاده فــي االونــروا، وهــذا يعنــي عــدم اعترافه 
مطالبــًا  فلســطين،  مــن  نازحيــن  بوجــود 
وســورية  لبنــان  فــي  المســتضيفة  الــدول 
واالردن، بتوطيــن النازحيــن الفلســطينيين 

عندهــا، وتجنيســهم.
بذلــك ال يبقــى للفلســطينيين إال غــزة 
و65 % مــن الضفــة الغربيــة كمــا كان الخبــراء 
يعتقــدون، لكــن ترامــب اســتمر بتســديد 
المســتوطنات  بشــرعية  معترفــًا  ضرباتــه، 
االســرائيلية التــي تلتهــم 35% مــن الضفــة 
الغربيــة، ويحــاول تأميــن ظــروف تســيطر 
فيهــا »إســرائيل« علــى أغــوار االردن التــي 
تصــل مســاحتها الــى مليــون وتســعمئة الــف 
دونــم من االراضــي الخصبة واالســتراتيجية.

وبذلــك تجمــع »إســرائيل« بيــن كامــل 
فلســطين باســتثناء »بلديــة محمــود عباس« 
علــى  القــادرة  وغيــر  والمطوقــة  المحاصــرة 
العيــش مــن دون »إســرائيل«، مــع نهــر االردن 
بكاملــه بحــدود مــع البحــر واألردن وســورية.
بهــذه المواصفــات فــإن ســقوط »بلديــة 

ال  ألن  وقــت  مســألة  هــي  مــازن«  أبــي 
لهــا ال ببحــر وال بدولــة مجــاورة،  اتصــال 
ــر الظــروف  ــد توف ــا »إســرائيل« عن فتلتهمه

والدوليــة. االقليميــة 
ــب  ــر ان ترام ــي االم ــا ف ــرف م ــن أط لك
للعــدو  فلســطين  بإهــداء  يكتــفِ  لــم 
االســرائيلي، بــل أهداهــم ايضــًا الجــوالن 

المحتــل. الســوري 
علــى هامــش هــذه الحــركات الميدانيــة 
صمــت  متوازيتــان،  حركتــان  انبثقــت 
عبــاس  محمــود  طــرف  مــن  فلســطيني 
الــى  تصــل  لــم  بهمهمــات  فيهــا  اكتفــى 
حــدود الرفــض لمــا يفعلــه المحــور االميركــي 
إلغــاء  علــى  إصــرار  مــن  االســرائيلي   –
فلســطين الفلســطينية والســورية والعربيــة، 
امــا الحركــة الثانيــة، فتتعلــق بصمــت عربــي 
ســورية  إال  تخرقــه  لــم  ومتواطــئ  كبيــر 
االميركــي  المخطــط  مــن  حــذرت  التــي 
االســرائيلي وحــزب اهلل الراصــد كل االرهــاب 

االميركــي. االســرائيلي 
ــة  ــا نســيان األدوار الجهادي وال يمكــن هن
لقطــاع غــزة المحاصــر مــن مصر و«إســرائيل« 
والبحــر فــي آن معــًا، الــذي يقاتــل بشــجاعة 
مســددًا  اإلســرائيلية  الهجمــات  ونديــة 

ــب«. ــل أبي ــو »ت ــيراته نح ــه ومس صواريخ
فهــل تتاشــى فلســطين؟ ان اســتمرار 
وخــروج  االســطوري  صمودهــا  فــي  غــزة 
اهلل  وحــزب  وااليرانــي  الســوري  المحــور 
والعــراق مــن االســتهدافات االميركيــة، كفيــل 
الجديــد،  االميركــي  المخطــط  بإســقاط 
ــج  ــف اســرائيلي مــع الخلي ــع تشــكل حل ومن
المحاصــر  اليمــن  ان  يكفــي  الفارســي. 
يعلــن يوميــًا انــه مســتعد لقتــال »إســرائيل« 
او الســعودية نفســها. البحــر االحمــر  فــي 

وهــذا مؤشــر علــى عجــز الغــرب والخليــج 
الفارســي عــن اســقاط القضيــة الفلســطينية 
وإلغــاء فلســطين التــي يصــرّ العــرب وإيــران 
ــة المنطقــة األولــى فــي  ــى اعتبارهــا قضي عل
ــن  ــر األميركيي ــار الخليجــي وتآم وجــه االنهي

واإلســرائيليين.

ماذا يخشى الغرب في خطاب األسد ؟
غالب قنديل

فلسطين تتالشى بتخطيط أميركي وابتهاج عربي!
 د. وفيق إبراهيم


