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كيف اطاح حاكم قطر طموحات محمد بن سلمان بالضربة القاضية ؟
بيان حرب سعودي يقود االزمة القطرية نحو التصعيد والوساطة الكويتية ولدت ميتة

كتب/ رئيس التحرير
ــة السعودية  ــة القطري ــالت االزم تفاع
األول  ــا  مربعه إىل  ــادت  ع ــة  االماراتي
ــط مؤرشات بتصعيد يتجاوز الحرب  وس
ــل  التدخ إىل  ــار  والحص ــة  االقتصادي
ــيخة قطر التي تواجه  العسكري يف مش
ــة  ــا علني ــا حرب ــرة األوىل يف تاريخه للم
ــد تقودها  ــام تميم بن حم لالطاحة بنظ

االمارات الوراثية الخليجية.
ــة عىل كل  ــات مفتوح ــدت التداعي وب
االحتماالت، غداة البيان االنفعايل الذي 
اصدره فجر أمس الحاكم السعودي غري 
ــن فيه "  ــلمان، واعل ــوج محمد بن س املت
تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطات 
ــدور ترصيح توضح  ــة" لحني ص القطري
ــا  ــي" متضمن ــكل علن ــا بش ــه موقفه في
ــام السعودي  ــدا رصيحا  بأن النظ تهدي
لن يتسامح مع الترصفات القطرية يف ما 

سماه تحريف الحقائق".
ــودي الهستريي  ــان السع ــاء البي وج
ــه السلطة  ــىل بالغ صحفي اصدرت ردا ع
ــه  ــفت في ــة وكش ــل الجمع ــة لي القطري
ــس االمريكي  ــا الرئي ــر اصدره ــن اوام ع
ــن السعودية  ــب دعت كال م ــد ترام دونال
ــاء االحتقان يف  ــر إىل انه ــارات وقط واالم
االزمة القطرية من أجل استقرار املنطقة 
ومواجهة تهديد إيران وفق ما اعلن بيان  

البيت األبيض.

تداعيات دراماتيكية
يف  ــداث  لألح ــي  الدراماتيك ــي  التداع
البيت الخليجي يومي الجمعة والسبت 
ــدور يف  ــرية ملا ي ــن تفاصيل كث ــف ع كش
ــا  ــة تقوده ــالت دعائي ــن حم ــاء م الخف
انتصارات  الخليجية لتسجيل  االنظمة 
ــية تمنحها ميزة التأييد الشعبي  سياس
ــي  ــة الت ــيما يف السعودي ــا وال س يف دوله
تواجه ازمات عاصفة يف اجراءات توريث 
ــرش السعودي  ــلمان الع ــن س ــد ب محم
ــائله االعالمية  ــتنفر وس ــان اس بعدما ك
ــع  ومواق ــىل  ع ــي  االلكرتون ــه   وجيش
ــة تسويق  ــي لحمل ــل االجتماع التواص
ــال الحاكم  ــارات زائفة قدمت اتص انتص
ــلمان عىل  القطري تميم بن حمد لنب س
ــم قطر  ــن حاك ــتسالم م ــالن اس ــه اع أن

للحاكم السعودي.
ــارعت  ــالم السعودية س ــائل االع وس

ــرب عن االتصال  ــل الجمعة إىل نرش خ لي
ــلمان  وقالت فيه إن  "األمري محمد بن س
تلقى اتصاًال هاتفياً من الشيخ تميم بن 
ــذي أبدى رغبته بالجلوس عىل  حمد، ال
ــة مطالب الدول  ــوار ومناقش طاولة الح
ــن مصالح الجميع" وأن  األربع بما يضم
ــيخ  ــلمان رحب برغبة الش ــد بن س محم
تميم وسيتم إعالن التفاصيل الحقاً بعد 
أن تنتهي اململكة العربية السعودية من 

التفاهم مع اإلمارات والبحرين ومرص".
ــد بن  ــالق محم ــن اط ــق م ــد دقائ وبع
ــة  االعالمي ــائله  لوس ــان  العن ــلمان  س
ــط  ــي املراب ــي االلكرتون ــه الدعائ وجيش
ــل االجتماعي للتغني  ــع التواص يف مواق
ــد بوصفه واعالن  ــال تميم بن حم باتص
ــري مزلزال   ــرد القط ــاء ال ــتسالم ، ج اس
ــاء  ــة االنب ــه وكال ــمي نرشت ــان رس يف بي
القطرية وكشف طبيعة فحوى االتصال 

وحيثياته.
ــال إن "اتصال أمري  ــان القطري ق البي
ــاء بناء  ــد السعودي ج ــويل العه ــر ب قط
ــي  األمريك ــس  الرئي ــن  م ــق  تنسي ــىل  ع
ــدا عىل  ــني اك ــب وأن الجانب ــد ترام دونال
رضورة حل االزمة من خالل الجلوس إىل 

ــتقرار  ــوار لضمان وحدة واس طاولة الح
وان  ــي  الخليج ــاون  التع ــس  مجل دول 
ــرتح محمد بن  ــب بمق ــم رح ــيخ تمي الش
ــني ممثلني عن  ــف مسؤول ــلمان بتكلي س
ــور الخالفية بما  كافة االطراف لحل االم

ال يمس سيادة الدول.
ــري  القط ــم  الحاك أن  ــف  كش ــا  كم
ــن الرئيس  ــاال هاتفيا م ــم تلقى اتص تمي
ــث يف آخر  ــد ترامب بح ــي دونال االمريك
ــورات املتعلقة باألزمة الخليجية يف  التط
ــت لحلها عرب  ــة الكوي ــل مساعي دول ظ
ــوار لضمان  ــية والح الطرق الديبلوماس
ــس  الرئي وان  ــة،  املنطق ــتقرار  واس ــن  ام
ــج اتصاله  ــىل نتائ ــع تميم ع ــب اطل ترام

بمحمد بن سلمان بهذا الشأن.

 اسناد امريكي
ــف  ــان القطري املفصل الذي كش البي
ــري  القط ــايس  الديبلوم األداء  ــوق  تف
ــة  ــة املفرط ــة السعودي ــل العنجهي مقاب
ردود  ــج  وانت ــودي  السع ــام  النظ ــأ  فاج
ــلمان  ــة لدى محمد بن س ــل هستريي فع
ــان للبيت  ــه بي ــد أن دعم ــا بع وخصوص
ــع البيان القطري واكد  االبيض تماهى م

أن ترامب اتصل هاتفيا بويل العهد بأمري 
ــد والحاكمني  ــيخ تميم بن حم قطر الش
ــي "واكد عىل أهمية  السعودي واالمارات
الوحدة بني رشكاء أمريكا العرب من أجل 
ــتقرار املنطقة ومواجهة تهديد إيران،  اس
ــدول اللتزامات  ــذ جميع ال وأهمية تنفي
ــاب ووقف  ــة اإلره ــاض ملحارب ــة الري قم
ــات اإلرهابية ومحاربة  التمويل للجماع

الفكر املتطرف".
ــت األبيض  ــا ان بيان البي ــدا واضح وب
ــلمان يف موقف  ــام محمد بن س وضع نظ
ــري  ــام القط ــح النظ ــة ومن ــرج للغاي مح
فرصة ذهبية لإلطاحة بالرضبة القاضية 
بأحالم محمد بن سلمان تسويق انتصار 
ــة يدعم  ــة القطري ــيايس يف ملف االزم س
ــرش السعودي يف  ــه يف وراثة الع طموحات
ظل االنتكاسات الكبرية التي يواجهها يف 
ــه العدوانية عىل اليمن والتي تميض  حرب
ــال مركبا يف  ــا الثالث مسجلة فش يف عامه
ــية أو العسكرية  تحقيق اهدافها السياس
وتكبدهما فاتورة خسائر باهظة واتهامات 
ــكاب جرائم  ــا بتوريطهم بارت من حلفائه
ــة وانتهاكات للقانون  حرب ضد االنساني
ــال اتهامات  ــن فض ــدويل ع ــي  ال االنسان

ــف السعودي يف  ــر الغربية للتحال الدوائ
ــوذ تنظيمي "القاعدة وداعش"  تعزيز نف
ــة  الجنوبي ــات  املحافظ يف  ــيما  س وال 

الخاضعة لالحتالل.

ارتباك سياسي
ــي  ــية الت ــة السياس ــال االنتكاس  حي
ــودي والتي بدت  ــام السع ــا النظ واجهه
ــه  ــائل اعالم ــة يف وس ــا واضح مفاعيله
ــي عرب  ــدات الت ــورة التغري ــة وف املختلف
ــني  ــن السعودي ــرشات اآلالف م ــا ع عنه
ــل  التواص ــع  مواق يف  ــني  والخليجي
ــودي  ــام السع ــد النظ ــي، وج االجتماع
ــدر فجر أمس  ــأزق كبري واص ــه يف م نفس
ــت بيانا انفعاليا جاء بلغة افتقدت  السب
ــية  السياس ــة  والحصاف ــية  للديبلوماس
ــودي العودة  ــام السع ــرار النظ ــن ق ليعل
ــة إىل مربعها األول  ــف االزمة القطري بمل
ــن اعالنه  ــة م ــاعات قليل ــد س ــك بع وذل
ــة  ــاطة الكويتي ــود الوس ــب بجه الرتحي
ــع  وهو االعالن الذي حظى باهتمام واس

النطاق يف دول سائر الدول الخليجية.
ــة  بلغ ــن  اعل ــودي  السع ــان  البي
ــة قراره " تعطيل أي تواصل أو  اضطراري

حوار مع السلطة يف قطر" مسوقا ذرائع 
ــام قطر بتحريف  ــاكلة اته واهية عىل ش
ــه وكالة  ــا نرشت ــربا أن "م ــق  ومعت الحقائ
األنباء القطرية بشأن االتصال بني تميم 
ــلمان" ال  بن حمد وغريمه محمد أبن س
يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نرشه 
ــتمرار لتحريف السلطة القطرية  هو اس

للحقائق.
وذهب النظام السعودي بعيدا كاشفا 
ــد معلنا أن  ــة بالتصعي ــه املبيت ــن نيات ع
ــح  ــكل واض ــدل بش ــري "ي ــان القط البي
ــم تستوعب  ــىل أن السلطة القطرية ل ع
ــة السعودية ليس  بعد أن اململكة العربي
ــتعداد للتسامح مع تحوير  لديها أي اس
السلطة القطرية لالتفاقات والحقائق".

ــده لتقديم  ــان السعودي بذل جه البي
ــىل ما تبقى  ــع واملربرات للحفاظ ع الذرائ
وقال " إن اتصال تميم بمحمد بن سلمان 
"كان بناًء عىل طلب قطر وطلبها للحوار 
ــب الــ 13"  ــدول األربع حول املطال مع ال
ــراً يثبت أن  ــري " أم ــان القط ــربا البي معت
ــادة يف الحوار  ــة يف قطر ليست ج السلط
ومستمرة بسياستها السابقة املرفوضة".

ــي  الت ــة  الدعائي ــدا  الربوبغان ــت  وكان
ــع  لتلمي ــودي  السع ــام  النظ ــا  قاده
انتصارات وبطوالت وريث العرش محمد 
ــة التخبط  ــه يف خان ــلمان، حرشت ــن س ب
واالرتباك الذي بدا يف الساعات املاضية 
ــوأ حاالته  وال سيما يف تعاطيه مع  يف اس
ــة حيث اصدر  ــاطة الكويتي جهود الوس
ــا كذب من خالله  النظام السعودي بيان
ــيخ  ترصيحات اطلقها امري الكويت الش
ــد فيها نجاح  ــاح االحمد الصباح اك صب
ــل  ــف التدخ ــة يف وق ــاطة الكويتي الوس
يف  ــي  االمارات ــودي  السع ــري  العسك

مشيخة قطر.
ــن ان النظام السعودي  وعىل الرغم م
ــوص جهود  ــه السابق بخص أكد يف بيان
ــاطة الكويتية أن الخيار العسكري  الوس
لم يكن مطروحا يف األزمة مع قطر، مبديا 
ــت بهذا  ــري الكوي ــات ام ــفه لترصيح اس
الشأن إال أن بيانه الثاني كان بيان حرب 
ــم أن هذا الخيار  ــد من حيث ال يعل إذ أك
ــان مطروحا وبقوة، كما اكد أن الطغمة  ك
ــلة  ــة يف السعودية عاجزة وفاش الحاكم
ــن أدوات  ــات بعيدا ع ــن إدارة أي ملف ع

املال والقوة املسلحة.

 محاوالت صهيونيةخليجية.. من الصراع إلى 
مجلس التعاون العربي اإلسرائيلي

من دير الزور ... سوريا تتوج اسطورة النصر !؟

ــة يوما ظّن  ــب الدول العربي لم ُتخّي
ــالل  احت ــذ  فمن ــيل،  اإلرسائي ــان  الكي
فلسطني إىل اليوم يمكن القول وبجرأة 
أّن أهم ُحمات هذا الكيان الغاصب كان 
التواطؤ والضعف العربي. فليس فقط 
ــي الالمحدود  ــم األمريكي والغرب الدع
هو الذي أّمن البيئة املناسبة للنهوض 
ــات يف وقت  ــان الذي ب ــيس الكي وتأس
ــطورة، بل إن  ــان األس ــم بالكي ــا يوس م
ــة وبعض الرموز من  أداء الدول العربي
الدول اإلسالمية هو الذي كفل صعود 
ــي ال ُتقهر  ــوة الت ــح الق ــان ليصب الكي

والسبب يف ذلك التخاذل والخنوع.
ــة عقود  ــوايل السبع ــد ح ــوم وبع الي
ــدو أن  ــان، يب ــذا الكي ــيس ه ــىل تأس ع
ــة  العالق ــها  تعيش ــة  مفصلي ــة  مرحل
ــان  الكي ــذا  ه ــني  ب ــدل)  للج ــرية  (املث
ــدول  ال ــة  وخاص ــة  العربي ــدول  وال
ــها السعودية.  ــىل رأس ــة وع الخليجي
ــنحاول تسليط الضوء عليه  هذا ما س
ــؤرشات التي بدأت  من خالل بعض امل
ــكل  ــر وتتضح يوما بعد آخر وبش تظه

متسارع ودراماتيكي.
ــال  ــوات االتص ــات وقن ــا العالق طبع
ــول أنه  ــل يمكن الق ــدة، ب ــت جدي ليس
ــرت  ظه ــن  األخريي ــن  العقدي ــالل  خ
ــل  ــود تواص ــد وج ــرية تؤك ــؤرشات كث م
ــان ودول كالسعودية  ــني الكي ــارش ب مب
ــل  ــذا التواص ــن. ه ــارات والبحري واإلم
ــالل بعض  ــن خ ــر م ــا وظه ــي خفي بق
ــي تؤكد هذا  ــات واملؤرشات الت الترسيب
ــال  ــبيل املث ــىل س ــارات ع ــر، فاإلم األم
ــاري للكيان  ــب تج ــمحت بفتح مكت س
ــت  ــنوات، وطبع ــذ س ــي من ــو ظب يف أب
ــالل السماح  ــا من خ ــات رياضي العالق
ــاركة يف  ــرق رياضية إرسائيلية باملش لف
ــذا ليس  ــل دبي. كل ه ــات داخ مسابق
ــض العالقات التي  ــوى غيض من في س
كشفتها وثائق الربيد اإللكرتوني لسفري 

أبو ظبي يف واشنطن يوسف العتيبة.
ــات الخاصة  الترسيب ــعوديا فإن  س
ــار  وتج ــراء  ألم ــة  الرسي ــالت  بالرح
ــا  ــج به ــب تض أبي ــل  ــعوديني إىل ت س
ــى  تبق ــا  طبع ــة.  العاملي ــة  الصحاف
ــات اإلمارات  ــن عالق ــل م ــات أق العالق
ــس األمريكي  ــارة الرئي ــد زي ولكن وبع
ــي حملها من  ــالة الت للسعودية والرس
ــة  ــدرك أن عملي ــو ُن ــلمان لنتانياه س
ــم إطالقها ُكرمى  التطبيع العلني قد ت

ــام. وبالفعل فقد قابلها  لعيون العم س
من الجانب اإلرسائييل كالم لنتانياهو 
ــرتكة  ــدث فيه عن التهديدات املش يتح
ــة  ــع السعودي ــان م ــع الكي ــي تجم الت

وخاصة التهديد اإليراني.
ــا عن عالقات  ــو تحدث أيض نتانياه
ــه وبعض الدول  غري مسبوقة بني كيان
ــر لوزارة  ــة. دول وصفتها تقاري العربي
الخارجية اإلرسائيلية بالدول العربية 
ــا فيها عالقات  ــة "التي تجمعن السني
ــالق" وكل ذلك  ــىل اإلط ــي األقوى ع ه

حسب املصادر اإلرسائيلية.
ــة التي  ــد األزم ــا وبع ــا أيض خليجي
ــار،  الحص ودول  ــر  قط ــني  ب ــدأت  ب
ــام  القي ــن  ع ــيل  اإلرسائي ــى  يتوان ــم  ل
ــه إىل  ــد وقوف ــة تؤك ــوات واضح بخط
ــة دون أخرى (طبعا هنا ال  جانب جه
ــر لديها قنواتها  يمكن أن ننىس أن قط
ــن يبدو  ــا بالكيان). ولك ــي تجمعه الت
ــي  ــكل علن ــت وبش ــل فضل أن إرسائي
ــب السعودية  ــف بجان ــح أن تق وواض
ــراءات ومواقف  ــذ إج ــارات وتتخ واإلم
ــع قناة  ــرار بمن ــر. والق ــة قط يف مواجه
ــن البث من داخل  الجزيرة القطرية م

ــس  ــة لي ــة املحتل األرايض الفلسطيني
ــوى خطوة يف اتجاه تعزيز التعاون  س

مع السعودية واإلمارات.
ــة  وموثق ــدة  أكي ــات  عالق ــي  ه إذا 
ــا، األمر الذي اختلف  تتكلم عن نفسه
ــو أن الكيان اإلرسائييل ورئيس  اليوم ه
ــني نتانياهو لم يعد يهتم  الوزراء بنيام
ــذه العالقات  ــىل رسية ه ــة ع باملحافظ
ــة. والسبب أن هذه  ــوات املفتوح والقن
ــع  ــة التطبي ــت إىل مرحل ــدول وصل ال
ــعبيا لديها  ــي وتهيئة األجواء ش العلن
ــال األهم عىل  ــر. واملث ــذا األم ــل ه لتقب
ــني  املسؤول ــض  بع ــات  ترصيح ــك  ذل
ــة عىل  ــة اإلعالمي ــني والحمل السعودي
ــي  ــي الت ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــات ثنائية مع الكيان ضد  تسوق لعالق

النفوذ والعدو املشرتك (أي إيران).
اليوم وبعد الهجوم الذي بادرت إليه 
ــية إرسائيلية عىل قطر  ــاط سياس أوس
املحارصة من قبل السعودية واإلمارات 
ــريا  كب ــا  تماهي ــاك  هن أن  ــرأ  امل ــد  يتأك
ــكل  ــدأ يظهر للعلن بش ــني الطرفني ب ب
ــج لينذر بمرحلة قادمة  مدروس وممنه
ــع العلني دون أي  من التعاون والتطبي

ــارات. طبعا من الجيد  محاذير أو اعتب
ــة  ــب السعودي ــري إىل مطال ــا أن نش هن
ــار  ــف الحص ــر لوق ــن قط ــارات م واإلم
واملقاطعة. فإذا ما دققنا يف هذه املطالب 
ــب تهم إرسائيل  ــنجد أن جّلها مطال س
ــل  ــىل الفصائ ــق ع ــة التضيي إن لناحي
الفلسطينية وطرد أفرادها من الدوحة 
أو قطع العالقات مع إيران العدوة األهم 
إلرسائيل يف العالم اإلسالمي وصوال إىل 
منع دعم الفلسطينيني ألسباب تتعلق 

باإلرهاب.
ــهر املقبلة كفيلة  ــا تبقى األش ختام
ــف املستور من هذه العالقات إىل  بكش
ــوم، وكأن األمور تتجه لحل مجلس  الي
التعاون املسمى بالخليجي واستبداله 
ــيل  اإلرسائي ــاون  للتع ــر  آخ ــس  بمجل
الخليجي يهدف عربيا لحماية أنظمة 
ساقطة شعبيا وأخالقيا، أما إرسائيليا 
ــة املساعدة  ــز البيئ ــدف هو تعزي فاله
ــه  انتهاكات يف  ــان  الكي ــتمرار  الس
ــة وتثبيت دولته  ــوق الفلسطيني للحق
ــدد وجودها  ــي باتت تته ــة الت الغاصب
ــت تحرير  ــعبية مقاومة وضع قوى ش

فلسطني واألقىص يف مقدمة أهدافها.

ــزور تتساقط  ــر ال ــن دي ــي م هاه
ــات الجيش  ــؤر اإلرهاب تحت رضب ب
ــوري ، وتتساقط معها  ــي الس العرب
ــها بعض املغفلني  أحالم وأوهام عاش
الذين توّهموا سهولة إسقاط سورية 
ــم التي ُمنيت  ــلسلة الهزائ ، فبعد س
ــة واملتآمرة  ــوى الطارئ ــذه الق ــا ه به
ــر  ــادة النظ ــوى إع ــذه الق ــدأت ه ، ب
ــة  ــة واملعلن ــرتاتيجيتها القائم يف اس
ــظ  نالح ــن  ونح  ، ــورية  س ــاه  اتج
يف  ــة  العسكري ــوط  الضغ ــم  حج أّن 
ــدأ بالتاليش مع  ــل السوري ب الداخ
ــات اإلرهابية  التنظيم ــة  ــار بني انهي
ــش  ــعال الجي ــد إش ــاً بع ، وخصوص
وقوى املقاومة الشعبية معارك كربى 
ــذ مطلع  ــات ، فمن ــدة جبه ــىل ع وع
ــع املتابعني  ــظ جمي ــام الح ــذا الع ه
ــت  عصف ــي  الت ــرب  الح ــات  ملجري
ــّرياً  ــة تغ ــف بسوري ــت تعص ــا زال وم
مضطرداً يف قواعد اللعبة السياسية 
يف  ــّب  يص ــذي  وال  ، ــة  والعسكري
ــي  الت ــة  السوري ــة  الدول ــة  مصلح
ــّدة ، بينما خرست  ــاً ع ــت نقاط كسب
ــن نقاطها ، بل  ــر الكثري م قوى التآم

تعرّت يف شكل كامل أمام الجميع.
وبقراءة موضوعية لألحداث عىل 
ــؤرشات  ــاك م ، هن ــة  األرض السوري
ــّص  ــا يخ ــوظ يف م ــن ملح إىل تحسُّ
ــي واألمن االقتصادي  األمن املجتمع
ــي لحقت  ــاة الت ــم املأس ــم حج ، رغ
ــىل  ع ــرب  الح ــة  نتيج ــني  بالسوري

وطنهم.
ــاك رؤية  ــاق نفسه ، هن ويف السي
بدأت تتبلور يف أروقة صنع القرارات 
ــة حول امللف السوري ، وتركز  الدولي
ــاوز  ــوب تج ــىل وج ــة ع الرؤي ــذه  ه
ــة والنظام يف  ــقاط الدول ــة إس فرضي
ــىل األرض  ــع ع الوقائ ، ألّن  ــورية  س

أثبتت عدم جدوى هذه الفرضية.
ــة  املرحل ــورية  س ــاوزت  تج ــد  لق
ــرب املفروضة  األصعب من عمر الح
ــت دول التآمر  ــا حاول ــا، ومهم عليه
ــوم  ــياقها املرس ــور إىل س ــادة األم إع
ــقاط  إلس ــومة  املرس ــة  الخط ــق  وف
سورية ، فإّنها لن تستطيع الوصول 
إىل أهدافها ، ألّن حقائق تلك الحرب 
تكشفت للجميع، لذلك أقرّت القوى 
ــب  ــه يج ــورية بأّن ــىل س ــرة ع املتآم
ــف  ــلوب مختل ــا بأس ــل معه التعام
ــتكون ،  ــا س ــا ألنه ــاح عليه ، واالنفت
بصمودها هذا ، محوراً جديداً يف هذا 
العالم ، وسيحّدد هذا الصمود شكل 

العالم الجديد.
ــت  تعرّض ــة  السوري ــة  الدول
ــر  ــذرة ، فالتقاري ــرب ق ــت لح ومازال
ــة أكدت أّن  ــات العاملي ومراكز الدراس
ــّدر اإلرهابيني  ــدول التي تص ــدد ال ع

وأّن   ، ــة  دول  92 ــاوز  تج ــورية  س إىل 
ــات منظمة ضمن  ــاك غرف عملي هن
ــة لسورية ،  ــق املحاذي ــض املناط بع
ــؤالء اإلرهابيني  ــح ه ــب وتسلي لتدري
ــل عبورهم من  ــم وتسهي ــم توريده ث
ــذ الحدودية ، وخصوصاً  أغلب املناف
ــدود الرتكية ، والتي تحدثت هذه  الح
ــهاب ، شارحة  ــات عنها بإس الدراس
ــور عرشات  ــمحت تركيا بعب كيف س
ــن  ــك م ــني ، لذل ــن اإلرهابي اآلالف م
ــاً هائًال  ــد اليوم كّم ــي أن نج الطبيع
ــورية  ــني قد دخل إىل س من اإلرهابي
ــة  ــة السوري ــدف رضب املنظوم ، به
ــرشوع الصهيو ـ أمريكي  املعادية للم
ــاوم  املق ــدي  العقائ ــر  الفك ورضب   ،
لهذه املشاريع ، وخصوصاً املنظومة 
ــة للجيش العربي السوري  العقائدي
ــة  اللوجيستي ــه  قدرات ــتنزاف  واس
ــداف  ــه أه ــدف تتبع ــة ، كه والبرشي
ــرتاتيجية  ــة االس ــرى يف املنظوم أخ
 ، ــورية  س ــىل  ع ــربى  الك ــرة  للمؤام
ــزم تفكيك  ــة يستل ــك الدول ألّن تفكي
ــن ثّم  ــّم املجتمع وم ــن ث ــش وم الجي
ــو  ــان ه ــذا الره ــان ه ــا ، وك الجغرافي
الهدف األساس من عسكرة الداخل 

السوري.
ــتمرار انتصارات الجيش  ومع اس
ــكه وتالحم  ــي السوري وتماس العرب
ــش العقائدي  ــعب مع هذا الجي الش
ــي أهداف  ــكل تدريج ــارت يف ش ، انه
ــام إرادة الجيش  ــة ، أم ــذه املنظوم ه
ــات الداخل  ــّل كيان ــع ك ــه م وتالحم
ــعب وقيادة سياسية  السوري من ش
ــيطنته إعالمياً من  رغم محاوالت ش
ــرة ، وقد  ــالم املتآم ــائل اإلع قبل وس
شكلت معركة تحرير دير الزور التي 
ــش العربي السوري  يخوضها الجي
ــيتبعها  ــا س ــه وم ــن حلفائ ــم م بدع
ــقاط  إلس ــة  البداي  ، ــارك  مع ــن  م
ــة  ــة للدول ــاريع التقسيمي ــذه املش ه
ــة ككّل ،  ــة وللمنطقة العربي السوري
ــح الباب  ــع أن يفت ــوم من املتوق فالي

أمام معارك التحرير الكربى يف إدلب 
ــمايل  ــب وريفيهما الش ــاة وحل وحم
ــي ، انتقاًال إىل معارك الحسم  والغرب

االخرية للبؤر االرهابية املتبقية.
ــح  الواض ــن  م ــة  املرحل ــذه  ه يف 
ــم القوى  ــك وتالح ــاً ، أّن لتماس أيض
ــة يف الداخل السوري ، والتي  الوطني
ــا واملتفّهمة  ــن جميعها بقضيته تؤم
ــرب من  ــذه الح ــة ه ــة وطبيع لحقيق
دوراً   ، ــا  وخلفياته ــا  أبعاده ــث  حي
ــذه املؤامرة ودعم  بارزاً بالتصّدي له
ــي  العرب ــش  الجي ــل  عم ــارات  مس
ــض  ــد أجه ــا فق ــن هن ــوري ، وم الس
ــش  الجي ــة  لثالثي ــم  التالح ــذا  ه
ــية  السياس ــادة  والقي ــعب  والش
أهدافهم  ــقط  ــن وأس املتآمري خطط 
ــسة  ــات الجسام ، فاملؤس بالتضحي
ــم كّل ما  ــة ، ورغ ــة السوري العسكري
ــة  ــائل واضح ــلت رس ــا ، أرس أصابه
وأثبتت أنها مؤسسة عميقة ووطنية 
ــقاطها  ــة جامعة ، ال يمكن إس وقومي
ــة  ــرب إعالمي ــن ح ــا ضم أو تفكيكه
ــاخنة  ــة س إرهابي ــاط  نق ــق  أو خل  ،
 ، ــا  ملواجهته ــّددة  متع ــق  مناط يف 
ــة الجيش العربي السوري  فانتفاض
األخرية والرسيعة يف وجه كّل النقاط 
ــن غالبية  ــم كامل م ــة وبدع الساخن
ــة  ــكلت حال ، ش ــوري  الس ــعب  الش
ــورية ،  ــد أعداء س ــاط عن ــن اإلحب م
ــط أوراقهم وحساباتهم  وأّدت إىل خل
ــة  ــقطت يافط ــة ، وأس ــم املعرك لحج
ــورية» ، بتالحم الجيش  «إسقاط س

والشعب والقيادة السياسية.
ــاً ، علينا أن نقّر جميعاً بأّن  ختام
ــوري  ــي الس ــش العرب ــود الجي صم
ــعبها  ــم بني أركان الدولة وش والتالح
ــدة  وح ــىل  ع ــاظ  للحف ــها  وجيش
الجغرافيا والديموغرافيا من األعداء 
يف  ــة  الطارئ ــات  والكيان ــن  واملتآمري
املنطقة والتي تحاول املّس بوحدتها 
ــول قادمة  ــو إال فصل من فص ــا ه ، م
ــيثبت من خاللها السوريون أنهم  س
ــيبقون بتكامل  ــوا وس ــا زال ــوا وم كان
ــّد جميع  ــاً واحداً ض ــم ، صف وحدته
ــيستمّرون  ــم ، وس ــاريع التقسي مش
ــاريع ، إىل أن  ــّدي لهذه املش يف التص
ــورية أنها أسقطت املرشوع  تعلن س
ــي ، وانترصت عليه ،  الصهيو ـ أمريك
ــس ببعيد بل يبدو أنه قريب  وهذا لي

جّداً.
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