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ــد  ــة لدونال ــري العقالني ــات غ ــت السياس  - تعرض
ــه حكام السعودية  ــب الرئيس األمريكي ورشكائ ترام
ألمن شعوب العالم واستهدفتها بهجماتها الدموية 
ــا أبرياء جهل التحالف أسماءهم  التي راح ضحيته

وجهل الضحايا سبب تعرضهم لها.
ــريو يف مجلة نيشن  ــال كتب ديليب ه ــذا املج يف ه
ــة: هنالك قوتان مدمرتان يف الرشق  (األمة) األمريكي
ــق إضطراباً  ــرث املناط ــن أك ــذي يعترب م ــط وال األوس
ــق  تحقي إىل  ــان  القوت ــان  هات ــى  وتسع ــم،  العال يف 
ــروب بالنيابة  ــال فتيل الح ــا من خالل إشع مآربهم
ــدا الذرية ونرش اإلرهاب  وإستخدامها األسلحة ماع
وزرع الحروب الطائفية من سوريا إىل العراق واليمن 

وغريها.
ــداً قبل  ــروف املنطقة حساسة ج ــت ظ لربما كان
ــن ما  ــدة ولك ــات املتح ــاً للوالي ــب رئيس ــول ترام حل
ــة  ــو إقام ــة ه ــروف الحالي ــل يف الظ ــق التأم يستح
ــام السعودي ووقوفه  ــب عالقات وثيقة مع النظ ترام
ــه وفقاً لسياساته  ــه عىل الرغم من تهديدات إىل جانب
ــة  ــر الخارجي ــاب وزي ــذي أص ــر ال ــة، األم الخارجي
ــرية والضبابية يف فهم  ــر الدفاع بالح األمريكي ووزي

هذه املسألة
ــب السطحية  ــة ترام ــو معرف ــام ه ــري لإلهتم واملث
ــىل الحكم يف السعودية وأُفقهم  بالعائلة املسيطرة ع
ــران سبباً  ــل واملتهالك واتبارهم إي ــايس الضح السي
ــني أن مواقف  ــة. يف ح ــرار يف املنطق ــة اإلستق لزعزع
ــة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ترامب غري ودي
ــران ومخاوفه املرضّية من  ــه املتزايدة لطه وأن عداوت

إيران ستكون سبباً للصدام بني أمريكا وإيران.
ــب إزدواجية طاغية  ــن جهة أخرى يعاني ترام وم
ــا وفقاً ملجلة  ــاً يف نهجه مع روسي ــاً واضح وإنفصام
ــات مع موسكو،  ــني يأمل تحسن العالق نيشن، يف ح
ــا  ــة يف تهديداته ــل للسعودي ــم الكام ــه الدع وتقديم
ــرس أن جوهر  ــا يف ــذا م ــك، وه ــه ذل ــا شاب ــر وم لقط
سياسات ونهج ترامب املتعارضة فيما بينها تستمد 
ــس األمريكي  ــن شخصية الرئي ــا وجوهرها م سمته
ــدرات املطلوبة عىل  ــر إىل الق ــة، الذي يفتق املضطرب
ــة ويسري بنهج متخبط  الساحة السياسية واإلداري

ــر بأدنى إحراج يف  ــة معينة، وال يشع ــال اسرتاتيجي ب
سياساته املتناقضة.

ــم الخلفية األساسية للرؤى غري  أما بالنسبة لفه
ــة السياسية  ــىل الساح ــة لرتامب ع ــة واملتقلب الثابت
ــاب أخرى أيضاً  ــة فيمكننا إضافة أسب والدبلوماسي
ــاة وتحاليل  ــراء محاك ــىل إج ــدم مقدرته ع ــي ع وه
ــرشق األوسط، فهو غري  ــة متوازنة ملسائل ال سياسي
قادر عىل جمع كافة العوامل املؤثرة يف مخيلته وفهم 
ــه الصحيح لألحداث  ــوي مما يجعل إمكانية فهم س

ــراق، ومن  ــا واليمن والع ــة يف سوري ــة وخاص معدوم
ــدى اإلنعكاسات الهائلة  ــب ال يعلم م ــد أن ترام املؤك
ــراء صغري عىل  ــراء أي إج ــج ج ــن أن تنت ــي يمك الت

الساحة الدبلوماسية أو العسكرية.
ــا العدائية تجاه إيران يقول  وعن سياسات أمريك
ــا وبدأت  ــت معامله ــد الح ــريو، فق ــب ه ــب ديلي الكات
ــوم األول لوصول ترامب إىل السلطة  حركتها منذ الي
ــني ألمريكا، وقد  ــس الخامس واألربع ــاره الرئي باعتب
ــل خاص والرشق  ــزت سياسته تجاه إيران بشك ارتك

ــت األبيض  ــط البي ــىل ضغ ــام ع ــل ع ــط بشك األوس
ــي وإجبارها  ــة ذات املذهب السن ــىل الدول العربي ع
ــت  ــش تح ــة داع ــة ومحارب ــغ طائل ــىل رصف مبال ع
ــىل البنتاجون ووزارة  ــواء البنتاغون، كما توجب ع ل
ــت التقارب الرويس  ــدا حًال لتشتي ــة أن تج الخارجي

اإليراني يف حل األزمة السورية.
ــذ إنشائه  ــراراً من ــراراً وتك ــش م ــاول داع ــا ح فيم
ــال  إرس 2014م  ــو  يوني يف  ــن  العل إىل  ــوره  وظه
ــدود الجمهورية  ــرتاق ح ــة إخ ــس ومحاول الجواسي

ــران هذا األمر  ــران، بينما واجهت إي ــة يف إي اإلسالمي
ــت  ــاء وأدخل والذك ــرية  بالبص ــت  اتصف ــراءات  بإج
اليأس يف قلب داعش من وصوله إىل أهدافه الرشيرة. 
ــد األقلية الشيعية يف  ــا واستهدف داعش مساج كم
ــان أولها يف شهر  ــريات انتحارية ك ــة بتفج السعودي
ــاً وجرح  ــاد 21 شخص ــو 2015م أدى إىل استشه ماي
80 آخرين. وهذه اإليديولوجية اإلرهابية هي القاسم 

املشرتك بني داعش والوهابية.
ــد أن أوىل نتائج زيارة ترامب  ــة أخرى نج ويف زاوي
إىل الرشق األوسط ال تختص بإيران أو الشيعة بل بـ 
قطر البلد السني الصغري جار السعودية. فما الذنب 
ــف العدائي  ــق هذا املوق ــه قطر لتستح ــذي اقرتفت ال
ــىل أراضيها  ــا تستضيف ع ــة أنه ــودي وخاص السع

واحدًة من أكرب القواعد العسكرية األمريكية؟
قطعت العالقات الدبلوماسية والتجارية بني قطر 
والسعودية خالل أسبوعني فقط وود آل سعود تغيري 
نظام الحكم يف قطر وهذا األمر ينخرط ضمن هدفهم 
ــة اإلسالمية يف  ــن الجمهوري ــايس يف زعزعة أم األس
ــة وألقى  ــة السعودي ــرّأ ترامب ساح ــا ب ــران. بينم إي

باللوم عىل قطر كأبرز صناع اإلرهاب يف العالم.
ــاء السعودية يف  ــالك حلف ــن الواضح عدم امت وم
ــح وتحليل متوازن  ــا مع قطر ألي فهم صحي رصاعه
ــوا الحرب  ــاط قوته، بل أعلن ــذا البلد ونق ــروف ه لظ
ــوط املطبقة عىل قطر  ــم كل الضغ ــه جزافاً. ورغ علي
ــم، ووضع ترامب الغر وعديم  ــا لم تستسلم له إال أنه
ــه الجاهل محمد  ــد رشيك ــة يده بي ــربة السياسي الخ
ــه السياسية أو فهمه  ــان الذي ال تزيد خربت بن سلم
ــه األمريكي  ــد السيايس عن رشيك ــه للمشه وتحليل
ــورة جديدة لإلستبداد  قيد أنملة، ورشعا بتقديم ص

والال عقلية.
ــن املمكن أن  ــول: م ــريو إىل الق ــص الكاتب ه وخل
ــب ومحمد بن سلمان وفهمهما  تؤدي قلة خربة ترام
ــة يف الظروف  ــة العاملي ــداث السياسي ــارص لألح الق
ــىل ساحة  ــوءاً ع ــرث س ــالت أك ــار ووي ــة إىل آث الراهن

السياسة العاملية لن تخلف شيئاً سوى الدمار.
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الرياض/
ــىل  ــة ع ــات سعودي ــت حساب كشف
ــي "تويرت"  ــل االجتماع التواص موقع 
ــودي عنّي ألفي  ــس أن النظام السع أم
ــىل رصد  ــاً ع ــل إلكرتوني ــف للعم موظ
ــع األزمة  ــني م ــري املتفاعل ــن غ املغردي
ــد عليهم بتأييد  ــة وأخذ تعه الخليجي

موقف اململكة.
ــم "العهد الجديد"  وقال املغرد باس
ــه، راصد  ــه لنفس ــب وصف ــو بحس وه
ــد  العه يف  ــري  التغي ــر  ملظاه ــل  ومحل
ــة  صناع ــرف  غ ــن  م ــب  قري ــد  الجدي
ــرار-  كشف يف سلسلة تغريدات له  الق
ــم املستشار  ــني ُيرشف عليه أن املوظف
ــود القحطاني.  ــي سع ــوان امللك بالدي
ــم تشكيلها  ــرق التي ت ــاف إن الف وأض
ــون  يتسلم ــني  متخصص  10 ــا  يرأسه

100 ألف ريال سعودي.
إن  ــودي  السع ــرد  املغ ــاف  وأض
ــىل  ع ــت  حصل ــي  الت ــاءات  االستدع
ــد ”شملت 600  ــة عمليات الرص خلفي
ــني، األوىل يف املباحث  ــت مرت مغرد كان
ــة يف الديوان، والتعهد كان عىل  والثاني

تأييد املقاطعة“.
ــد  ــودي، فق ــرد السع ــب املغ وبحس
ــاب الحسابات ”بالتغريد  تعهد أصح
وتأييد موقف اململكة من مقاطعة قطر 
ــار" مطلقا  ــة "حص ــة كلم ــدم كتاب وع

ــا ويتعهدون بعدم انتقاد سياسات  كم
اململكة الخارجية“.

ــري  الشه ــودي  السع ــرد  املغ ــان  وك
ــام ويل  ــن قي ــام ع ــل أي ــد"، قب "مجته
ــن سلمان  ــودي محمد ب ــد السع العه
ــة للرتويج  ــات إلكرتوني ــرشاء حساب ب
لنفسه، وتوظيف عدد كبري من الكوادر 
ــل  ألج ــات  الحساب ــذه  ه ــل  تشغي يف 

الرتويج لنفسه.
ــج  "الخلي ــع  موق ــل  نق ــك  ذل إىل 

ــدر خليجي مطلع  ــد"، عن مص الجدي
ــن يدير  ــو م ــي ه ــود القحطان أن سع
ــة  اإلعالمي ــالت  والحم ــات  املخطط
ــل، وبينها الهجمة  عىل مواقع التواص
ــر  ــة قط ــد دول ــة ض ــة الحالي اإلعالمي
ــه من قبل  ــل تم تعيين ــا، والرج وأمريه
امللك السعودي سلمان بن عبدالعزيز 
ــوان امللكي بموجب  كمستشار يف الدي
أمر ملكي صدر يف 12 ديسمرب 2015م، 
ــن عمره،  ــاب يف الثالثينيات م ــو ش وه

ــد التويجري"،  ــال "خال ــان من رج وك
ــي  امللك ــوان  للدي ــق  الساب ــس  الرئي
ــف بانه  ــان يوص ــذي ك ــودي وال السع

صانع امللوك.
إدارة  ــي  القحطان ــد  سع ــوىل  وت
ــع  مواق ــىل  ع ــة  اإلعالمي ــالت  الحم
التواصل التي تهدف إىل تلميع صورة 
ــرز  ــن دوره ب ــان، لك ــن سلم ــد ب محم

بصورة كبرية يف األزمة الخليجية.

ــىل األقل قتىل يف سوريا والعراق،  سقط حوايل 750 مدنياً ع
ــف الدويل الذي تقوده  ــر يونيو، جرّاء قصف التحال خالل شه

واشنطن، بحسب ماذكرته منظمة حقوقية.
ــدن مقرا لها،  ــة "Airwars" التي تتخذ من لن ــت منظم ولفت
وتعتمد يف معلوماتها عىل مواقع التواصل االجتماعي وشهود 
ــان ومصادر أخرى، إىل أن العمليات العسكرية يف مدينتي  العي

الرقة السورية واملوصل العراقية كانت مدمرة.
ــري  ــن غ ــا م ــني 529 و744 شخص ــا ب ــة أن م ــدت املنظم وأك
ــو املايض، ما يتجاوز حصيلة قتىل شهر  املقاتلني قتلوا يف يوني

مايو بنسبة خمسني يف املئة.
ــدم مصداقية  ــة يشري اىل ع ــة الربيطاني ــة املنظم وإحصائي
األرقام التي نرشها التحالف الذي اعرتف بداية يوليو بأن 603 
ــات التحالف منذ  ــن طريق الخطأ، جراء رضب مدنيني قتلوا ع

بدء عملياته العسكرية نهاية 2014.
ــس وودز، أن  ــر منظمة  "Airwars" كري ــن جهته ذكر مدي م
ــا يف هذه  ــة تسبب جزئي ــىل املوصل والرق ــف الرضبات ع تكثي
ــه وزارة الدفاع  ــذي أعلنت ــدف ال ــح أن اله ــه أوض ــادة، لكن الزي
ــة بـ"القضاء" عىل تنظيم "داعش" يشكل خطرا أكرب  األمريكي

عىل املدنيني.
ــوع خسائر مدنية كبرية  ــع املدير الربيطاني: رغم أن وق وتاب
ــا، فإن ذلك  ــل كان متوقع ــىل الرقة واملوص ــالل الهجمات ع خ
ــذا العدد الكبري  ــري الوحيد لسقوط ه ــن أن يكون التفس ال يمك
ــن املراقبني  ــه نحن وغرينا م ــذي اطلعنا علي ــن الضحايا، ال م

واملنظمات غري الحكومية والوكاالت الدولية.

ألفا موظف سعودي لرصد كل تغريدة تتعلق باألزمة مع قطرألفا موظف سعودي لرصد كل تغريدة تتعلق باألزمة مع قطر

٧٥٠٧٥٠مدنيًا ضحايا قصف التحالف خالل شهر في سوريا والعراقمدنيًا ضحايا قصف التحالف خالل شهر في سوريا والعراق

عواصم/ وكاالت
ــم رئيس عالقات االتحاد األوروبي   اته
ــة بتقديم الدعم  الخارجية، أمس، الدوح
املادي لإلرهابيني، مشرياً إىل أن هناك أدلة 
ــت ان األموال القطرية انتهت  متوافرة تثب

بأيدي مجموعات مسلحة بثالث دول.
ــالل  خ ــي  األوروب ــؤول  املس ــاف  وأض
ــات تليفزيونية انه "ال حاجة إىل  ترصيح
ــر أدلة  ــي قاطعت قط ــدم الدول الت أن تق
ــول اإلرهاب، ألن  ــة الدوحة بأنها تم إلدان

األدلة متوافرة للجميع".
واشار املسؤول االوروبي اىل ان "العديد 
ــة  األوروبي ــارات  االستخب ــزة  أجه ــن  م
ــة األموال القطرية  ــدت بعد تتبع حرك تأك
ــدي مجموعات مسلحة  ــا انتهت بأي بأنه
ــا ويف مرص"،  ــراق ويف سوري ــواء يف الع س
ــه "ألم يكن معلوما بأن هناك  مشريا إىل ان
عالقات مبارشة بني قطر والقاعدة"، تابع 
ــاً للجميع بأن قطر تحتضن  "أليس معلن
ــس  وألي ــة،  اإلرهابي ــوان  اإلخ ــات  عصاب
ــدات أن قطر  ــع وباملستن ــا للجمي معلوم
ــم داعش اإلرهابي  ــت مليارات لتنظي دفع
ــة للمتطرفني يف ليبيا  ودفعت أمواال طائل
لزعزعة االستقرار هناك ليس فقط وإنما 

أيضا لزعزعة االستقرار يف مرص".
ــاج أدلة إلنهاء  ــر ال يحت ــد أن "األم وأك
ــي  ــارة الت ــذه اإلم ــزل ه ــة وع ــذه املهزل ه
تستثمر األموال يف أوروبا وبمكاسب هذه 
ــا يف ذلك هنا  ــاء، بم ــل األبري ــوال تقت األم
ــب العربية  ــاً إىل أن "املطال ــا"، الفت بأوروب
ــذه القناة  ــا يف ذلك غلق ه ــة جداً بم عادل
ــرة"، واوضح "ألم يقم  التحريضية الجزي
ــرة بإباحة  ــن خالل الجزي ــاوي وم القرض
ــرشط  ب ــة  االنتحاري ــات  والعملي ــل  القت

ــر الجزيرة  ــة، ألم تتفاخ ــة الجماع موافق
ــا  برامجه ــض  بع يف  ــت  استضاف ــا  أنه
ــة  رصاح ــوا  أعلن ــا  أشخاص ــة  الحواري
ــش ودعوا اآلخرين إىل  الوالء لتنظيم داع
ــي شخصيا  ــريا اىل "إنن ــام"، مش االنضم
ــد أنه  ــو يؤك ــم وه ــي لتمي ــت بأذن استمع
يدعم السلفية الجهادية، األمر ال يحتاج 
ــا أن تنهي ورسيعاً هذه  ــة وعىل أوروب ألدل

املهزلة حفاظاً عىل أرواح األبرياء.
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