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ــارات.. واإلم السعودية  تحالف  يستمر  لن  األسباب  ــارات..لهذه  واإلم السعودية  تحالف  يستمر  لن  األسباب  لهذه 
ــت وزارة  ــرب 2017م أعلن ــن ديسم ــس م  يف الخام
ــف سيايس  ــن تشكيل تحال ــة ع ــة اإلماراتي الخارجي

وعسكري جديد بني دولتي اإلمارات والسعودية.
ــال البلدين بالتعاون عىل  ويسمح هذا التحالف لك
ــوذ إيران يف  ــي يف محاولة الحتواء نف ــوى الثنائ املست
ــؤون اإلقليمية  ــزل قطر عن الش ــرشق األوسط، وع ال
ــة مشرتكة مفيدة للرياض  وتطوير مبادرات اقتصادي

وأبوظبي.
ــني البلدين يف أعقاب األزمة  وازداد زخم العالقات ب
الحاصلة بني قطر وجريانها، واتخاذ كل من الرياض، 
ــوات تصعيدية ضد الدوحة،  وأبوظبي، واملنامة، خط
ــم  ــوا عالقاته ــا وقطع ــاراً عليه ــوا حص ــث فرض حي

الدبلوماسية معها يف يونيو 2017م.
ــات الدولية  ــي وهو باحث يف العالق صامويل رامان
ــة أكسفورد الربيطانية، يشري يف مقال تحلييل  بجامع
إىل أنه رغم ما تشري العالقات بني اإلمارات والسعودية 
إىل درجة تقدمها، إال أنه رأى أن تحالف البلدين قائم 
عىل املصلحة ويفتقر إىل أسس أيديولوجية راسخة.

ــن أن املسؤولني  ــم م ــه عىل الرغ ــول راماني إن ويق
ــاً عن التزامهم  ــني واإلماراتيني يعربون دائم السعودي
ــإن أزمة  ــس التعاون، ف ــك مجل ــاظ عىل تماس بالحف
ــاً كثريين إىل التكهن  قطر الراهنة دفعت محللني عرب
ــودي- اإلماراتي الجديد سيحل،  بأن التحالف السع
ــاون، من حيث  ــل مجلس التع ــة املطاف، مح يف نهاي

األهمية االسرتاتيجية.
ــات ذروتها عقب قمة قادة دول  وبلغت هذه التكهن
ــرب الجاري)،  ــرية (5 و6 ديسم ــس التعاون األخ مجل
ــد العزيز،  ــن عب ــودي، سلمان ب ــك السع ــض املل ورف
ــت القمة)، للقاء  ــت (التي استضاف ــر إىل الكوي السف

أمري قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

”قطر.. خصم عنيد“
ــس  ــني دول مجل ــرات ب ــن أن التوت ــم م ــىل الرغ وع
ــن، الكويت،  ــارات، البحري ــاون (السعودية، اإلم التع
ــىل مستوياتها منذ  ــان وقطر) وصلت أع سلطنة عم
ــس مرجحاً  ــام 1981م، إال أنه لي ــس املجلس ع تأسي
ــّل  مح ــودي  السع ــي-  اإلمارات ــف  التحال ــّل  يح أن 
ــر يف الديناميات  ــل دائم، لو أمعّنا النظ املجلس بشك

الجيوسياسية يف الخليج الفاريس، وفقاً لـ راماني. 
ويشري الكاتب - الذي يكتب بشكل منتظم لصحف 
ــت“، و“ذا ديبلومات، و“هاف بوست“  ”واشنطن بوس
ــاالت تماسك دول مجلس التعاون عىل  - إىل أن احتم
ــدم رغبة السعودية يف جعل  املدى الطويل تعززها ع
قطر خصماً طويل األمد، إىل جانب التوترات املخفية 
ــن أن تضعف  ــي يمك ــي، والت ــو ظب ــاض وأب ــني الري ب

تحالفهما العسكري.
ــاّد املناهض  ــه حتى يف ظل الخطاب الح واعترب أن
ــوة البحرين إىل طرد  ــب الرياض، ودع ــر من جان لقط
ــال قطر  ــاون، إال أن انفص ــس التع ــة من مجل الدوح
ــل تحدياً  ــاون سيشك ــس التع ــن دول مجل ــم ع الدائ

خطرياً ملصالح الرياض االسرتاتيجية.
ــة  ــة الواسع ــر املالي ــوارد قط ــك إىل أن م ــود ذل ويع
ــع الجماعات اإلسالمية يف العالم العربي  وروابطها م
ــف  ــه التحال ــوى أمام ــداً ال يق ــاً عني ــا خصم تجعله

ــرب  ــن ح ــن ”أن ش ــًال ع ــي، فض ــودي- اإلمارات السع
ــر عىل ما تعتربه  ــىل جبهتني، يمكن أن يؤث بالوكالة ع
ــران، ويسهل وضع  ــة كفاحاً وجودياً ضد إي السعودي
ــاق أمني قطري-إيراني ضد السعودية“، بحسب  ميث

املحلل راماني.

اسرتاتيجية فاشلة
ــود الرياض  ــر نظرية أن جه ــوض تلك املخاط وتق
لعزل قطر اقتصادياً ودبلوماسياً تهدف إىل ”هزيمة“ 

الدوحة.
ــة  السعودي ــدام  استخ ــان  ك ــك،  ذل ــن  م ــدًال  وب
لـ“الدبلوماسية القرسية“ ضد الدوحة مقامرة إلقناع 
ــة السعودية عىل دول مجلس  ــر باالعرتاف بهيمن قط
ــل الجماعات اإلسالمية، التي  التعاون، و“وقف تموي
ــرشق األوسط“، األمر  ــح السعودية يف ال ــدد املصال ته

الذي تنفيه قطر.
وأشار املحلل إىل أن التحالف السعودي- اإلماراتي 
ــة يف اسرتاتيجية  ــي يف سياق آخر محاول ــد يأت الجدي

فاشلة لعزل قطر عن الشؤون اإلقليمية.
ــر تميم بأن بالده  ــي أن ترصيح أمري قط ورأى رامان
ــع دول الحصار، وأن  ــم تعليق عالقاتها م ازدهرت رغ
ــني وباكستان  ــا والص ــع روسي ــارة قطر م ــع تج توس
ــاع العالقات،  ــود االقتصادي منذ انقط وتحايش الرك

يدل عىل قدرة الدوحة عىل الصمود كقوة إقليمية.
ــاف إن املسؤولني السعوديني لم يتنبأوا بمدى  وأض
ثبات قطر يف مواجهة الشدائد، ومن املرجح أن يؤدي 
ــاض تجاه  ــة الري ــم اسرتاتيجي ــادة تقيي ــك إىل إع ذل

الدوحة.

هل هناك فرصة للتطبيع؟
يقول راماني إن املسؤولني السعوديني واإلماراتيني 
ــب أوراق سياستها  ــر أن تعيد ترتي ــدون من قط ال يري
ــس  ــن دول مجل ــداً ع ــم بعي ــل دائ ــة بشك الخارجي
ــف السعودي- اإلماراتي  ــاون، ولذلك فإن التحال التع
الجديد يمكن أن يندمج يف نهاية املطاف يف إطار دول 

مجلس التعاون.
ــدة يف الخليج  ــة لتحقيق الوح ــال وجود ني ويف ح
ــو ظبي وراء  ــى الرياض وأب ــي، فيمكن أن تسع العرب
ــار  ــا يف إط ــم مناقشته ــع تت ــر يف مشاري ــة قط مشارك

الرشاكة االقتصادية واألمنية الثنائية الجديدة.
ــني  ــات ب ــع يف العالق ــدوث تطبي ــل ح ــن املحتم وم
ــا تتجه  ــي وقطر حامل ــودي- اإلمارات ــف السع التحال

رصاعات سوريا واليمن نحو تسوية سلمية.
ــات السياسية الرئيسية  ــن أن تستمر الخالف ويمك
ــي يف الظهور،  ــف السعودي- اإلمارات ــني قطر والحل ب
ــة  ــة الحالي ــة لألزم ــات سلبي ــر ذكري ــث ستستم حي
ــإن نهاية أزمة قطر من  ــوات قادمة، و“مع ذلك، ف لسن
املرجح أن تشبه تطبيع السعودية وقطر عام 2015م، 

بحسب راماني.

تباين 
ــن فيها  ــة تتباي ــا رئيسي ــل إىل قضاي ــري املحل ويش
ــارات، بشكل قد  ــة واإلم ــن السعودي ــات كل م سياس

يلقي بظالله عىل التحالف الثنائي بينهما. 

ــي ان الخالفات ترتكز بشكل واضح يف  ويقول رامان
رؤى البلدين بشأن النظام اإلقليمي للرشق األوسط، 
ــة السعودية بأبعاد مذهبية،  وإىل حد كبري تتسم رؤي
ــد الرئييس  ــران هي التهدي ــرى الرياض أن إي حيث ت
لالستقرار اإلقليمي، وترى الجهات الفاعلة الشيعية 
ــارات فرتفض  ــة، أما اإلم ــران كقوى معادي ــة إلي املوالي

النهج املذهبي املتشدد للسعودية.
ــن زايد،  ــد أبوظبي، محمد ب ــادة ويل عه ــت قي وتح
ــة يف الرشق  ــوى العلماني ــزم الق ــت اإلمارات بح دعم
ــربت الجماعات اإلسالمية السنية أكرث  األوسط، واعت
ــران حسب قول  ــي من إي ــرار اإلقليم ــداً لالستق تهدي

راماني.

اليمن
ــني  ــة ب ــرؤى االسرتاتيجي ــارب يف ال ــف التض وكش
السعودية واإلمارات عن نفسه يف كال البلدين باتجاه 

االستجابة ألزمتي اليمن وسوريا.
ــة السعودية،  ــزت الحملة العسكري ففي اليمن، رك
ــذي يشكله  ــىل مواجهة التهديد ال ــام األول، ع يف املق
ــل الجيش  ــا يواص ــا، كم ــىل حدوده ــون“ ع ”الحوثي
ــد ربه  ــل)، عب ــس ( املستقي ــه للرئي ــودي دعم السع

منصور هادي، لتوطيد سلطته حسب راماني.
ــازت السعودية إىل فرع  ــز موقف هادي انح ولتعزي
ــت محاوالت  ــي، ، وواجه ــني“ اليمن ــوان املسلم ”اإلخ

اإلمارات رسم منطقة نفوذ جنوبي اليمن.
ــش واللجان  ــوات الجي ــدالع الحرب بني ق ــذ ان ومن
ــة اليمنية مع التحالف العسكري السعودي،  الشعبي

ــارس 2015م، ركزت اإلمارات عىل استعادة الحكم  يف م
ــول  یق ــا  حسبم ــن  اليم يف  ــي  العلمان ــدادي  االستب

رامانی.
ــإن أبوظبي ال يهّمها االنتماء  وخالفاً للسعودية، ف
ــث أن الدعم  ــم الجديد يف اليمن، حي ــي للزعي الطائف
ــق  ــي الساب ــس اليمن ــارات للرئي ــن اإلم ــري م العسك
ــه موخرا،  ــي مرصع ــذي لق ــه صالح ال ــد الل ــيل عب ع
ــارص ”اإلصالح“  ــدام القوة ضد عن ــة يف استخ والرغب
ــالف يف األهداف  ــة، يؤكد شقة الخ ــة للسعودي املوالي

االسرتاتيجية يف اليمن بني الرياض وأبو ظبي.

نظام الرئيس األسد
ــني األهداف  ــي - ب ــب رامان ــض - بحس ــن التناق لك
ــل وضوحاً منها  ــة يف سوريا أق ــة واإلماراتي السعودي
ــان مواقف مختلفة  ــن، ومع ذلك، تبنت الدولت يف اليم
ــة السلمية  ــه التسوي ــدو علي ــا ينبغي أن تب ــول م ح

السورية.
ــا نظام  ــة التي حققه ــات العسكري ــم النجاح ورغ
ــار األسد منذ عام 2015، ظلت السعودية  الرئيس بش
ــوًال  حل ــض  ترف ــي  الت ــة،  السني ــات  للجماع ــأ  ملج

دبلوماسية مع األسد.
ــاً لفصائل يف  ــاً مالي ــارات قدمت دعم ــع أن اإلم وم
ــي قنوات  ــو ظب ــت أب ــد فتح ــة، فق ــة السوري املعارض
ــس السوري، يف  ــني من نظام الرئي ــال مع مسؤول اتص
2012م، وتعاونت مع روسيا عىل حل النزاع السوري.
وتتضارب هذه السياسات مع األهداف السعودية، 
ــوء عىل الهوة يف وجهات النظر بني قادة  وتسلط الض

البلدين.

تحالف مصلحة
ــم احتمال زوال التضارب يف  ويعتقد راماني أنه رغ
الرؤى بني الرياض وأبوظبي عىل املدى القصري، لكون 
ــداف مشرتكة كافية للبقاء حلفاء،  البلدين لديهما أه
ــل  ــن أن تشك ــا يمك ــة بينهم ــات الكامن إال أن الخالف

تهديداً طويل األمد لتحالف الرياض- أبوظبي.
ويضيف راماني إن استمرار الخالفات يف العالقات 
ــاز  ــارات إىل أن انحي ــة واإلم ــني السعودي ــة ب الثنائي
ــة يفتقر إىل  ــف مصلح ــو تحال ــد قطر ه ــن ض البلدي

أسس أيديولوجية راسخة.
ــإن التعاون املستهدف عىل  وفيما تسود توترات، ف
ــل عملية مكافحة اإلرهاب  صعيد أهداف محددة، مث
ــي، بتكلفة 130  ــة الساحل اإلفريق املشرتكة يف منطق
ــالت املرصفية  ــل املعام ــود تسهي ــون دوالر، وجه ملي
ــر يف املستقبل املنظور،  ــدود، ربما يستم العابرة للح
ــاق نسبياً،  ــاون تلك محدودة النط لكن مجاالت التع
وليست كافية لتوطيد التحالف السعودي- اإلماراتي 

بشكل يكفي لجعله بديًال عن مجلس التعاون.
ــذا  ــي يف ه ــزام الرسم ــن أن االلت ــر ع ــض النظ وبغ
ــىل  ــاظ ع ــن للحف ــات البلدي ــد تطلع ــف يفي التحال
االستقرار يف الخليج ، إال أن الصمود طويل األمد لهذا 
ــرار بشكل مستقل عن  ــاز وقدرته عىل االستم االنحي

مجلس التعاون غري واضح املعالم، وفقاً لـ راماني.
املصدر: هاف بوست عربي

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات 
يف مواجهات مع االحتالل بغزة

األرايض املحتلة/وكاالت
أعلن املتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أرشف القدرة عن 
ــاة فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب  وف

بها برصاص الجيش اإلرسائييل رشق الربيج أمس الجمعة.
ــة، بالرصاص الحي واملطاطي،  وأصيب 50 شخصا، أمس الجمع
ــىل التوايل،  ــة ع ــة الخامس ــزة، للجمع ــاع غ ــرات يف قط ــالل تظاه خ
ــب نقل السفارة  ــس األمريكي دونالد ترام ــا عىل قرار الرئي احتجاج
ــة من تل أبيب إىل القدس واالعرتاف باألخرية عاصمة لدولة  األمريكي

إرسائيل.
ــة رشق غزة، و6  ــة رشق جباليا، و19 إصاب ــم تسجيل 11 إصاب وت
ــج، و14 إصابة رشق خان يونس. كما تم تسجيل  إصابات رشق الربي

120 حالة اختناق.
ــويف متأثراً بجراحه التي أصيب بها  الشاب جمال مصلح الذي ت

برصاص الجيش اإلرسائييل رشق الربيج
ــش اإلرسائييل، إن الجنود  ــن جهتها، قالت متحدثة باسم الجي م
ــوا تهديدا  ــني"، الذين شكل ــني الرئيسي ــىل "املحرض ــوا النار ع أطلق
مبارشا للقوات، وكانوا يحاولون اإلرضار بالحاجز الحدودي األمني.
ــة وغزة،  ــة الغربي ــي يف الضف ــو 4 آالف فلسطين ــت أن نح وأضاف
ــارة والقنابل الحارقة  ــوات اإلرسائيلية بالحج ــم يرشقون الق بعضه
ــوا الجنود اإلرسائيليني  ــار يف إطارات السيارات، واجه ويشعلون الن

الذين ردوا أساسا بإطالق الغاز املسيل للدموع.

السفري الروسي يف واشنطن: لن 
نستجدي األمريكان

موسكو /وكاالت
أكد السفري الرويس يف واشنطن أناتويل أنتونوف أن الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب لم يتخل حتى اآلن عن فكرة إقامة تعاون مع موسكو.
وذكر السفري أنتونوف أنه خرج بهذا االستنتاج انطالقا من محتويات 
ــريه األمريكي  ــني ونظ ــرويس فالديمري بوت ــس ال ــني الرئي ــث ب األحادي

دونالد ترامب.
ــة الناطقة باللغة  ــري يف حديث أدىل به لقناة RTVi الدولي وأشار السف
ــات املتحدة عىل  ــل مع الوالي ــا مستعدة للعم ــة، إىل أن روسي الروسي
ــن األمريكية الجديدة (التي  ــم من "عدم ودية " اسرتاتيجية األم الرغ

تشري إىل روسيا كإحدى التهديدات الرئيسية ألمريكا).
ونوه السفري بأن الجانب الرويس يعتزم مواصلة الدفاع عن مصالحه 
ــر أن اإلدارة  ــدا. وذك ــدي أح ــن يستج ــدودة" ول ــري بيد مم ــن "يس ول
ــني الدولتني من خالل  ــد من تعقيد العالقات ب ــة الحالية تزي األمريكي

بعض خطواتها املحددة.
ــى القنصلية  ــات األمريكية مصادرة مبن ــرار السلط ــد السفري ق وانتق
العامة الروسية يف سان فرانسيسكو، وإغالق مبنى املمثلية التجارية 
ــوه بأن روسيا  ــرار مرفوضا بتاتا. ون ــن واعترب الق ــة يف واشنط الروسي
ــة العامة  ــاف العمل يف القنصلي ــىل استئن ــدد يف املقام األول ع ستش

املذكورة.
ــي ريكس تيلرسون كذلك  ــرى أنتونوف أن وزير الخارجية األمريك وي
ــة األمريكية. وقال  ــات الروسي ــايل للعالق ــا إزاء الوضع الح ــدو قلق يب
ــدا لديه. وذكر أن  ــون أثار انطباعا جي ــري إن الحديث مع تيلرس السف
ــض املشاكل الثنائية  ــن املمكن حل بع ــر األمريكي يعتقد أنه م الوزي
ــل املعقدة  ــل املشاك ــل لفرتة لح ــع ويمكن العم ــل ورسي ــل عاج بشك

العالقة.

بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد 
بن طالل وصل إىل طريق مسدود

ــان الكاتبة"جلني  ــس عىل لس ــورغ الشهري أم ــف موقع بلومب كش
ــن طالل وصل إىل طريق  ــاري" أن الضغط السعودي عىل الوليد ب ك

مسدود.
وأنه وبعد شهرين تقريبا من ذلك، أدت حملة مكافحة الفساد يف 
ــار دوالر حيث تبادل العرشات  ــة إىل ما ال يقل عن 100 ملي السعودي
ــزءا من ثروتهم من أجل  ــن املسؤولني السابقني ورجال األعمال ج م

الحرية.
ــدة بشكل متزايد،  ــد بن طالل املتصاع ــن يف حالة األمري الولي ولك
ــن املديرين  ــة السعودية للعديد م ــة املالك ــه العام للعائل وهي الوج
ــرب من االستيالء  ــن األجانب، هناك خطر أك ــني واملستثمري التنفيذي
عىل إمرباطوريته التجارية العاملية واملحادثات حول تسوية الوضع 
معه قد وصلت إىل طريق مسدود. إن ويل العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، عىل وشك الدخول يف األشهر القليلة اىل االعالن عن دوافعه 

الحقيقية وتوسيع نطاق سلطته.
ــىل اإلجابة  ــن والدبلوماسيني ع ــد املستثمري ــة ستساع والقضي
ــاالت 4 نوفمرب: فيما إذا كان  ــؤال محري لهم منذ احداث اعتق عىل س
ــرشوع أو مجرد  ــب غري امل ــاء عىل الكس ــو محاولة للقض ــري ه التطه

شظايا لتعزيز خزائن الدولة يف الداخل والخارج.
ــال أفريقيا يف  ــرشق األوسط وشم ــيل هوثورن، محلل ال ــال إمي وق
ــة سرتاتفور االستشارية التي تتخذ من والية تكساس مقرا لها:  رشك
ــن الغربيني". وكلما  ــة الوليد حملة قمع للمستثمري "ستحدد قضي
طال الوليد يبقى وراء األبواب املغلقة، كلما زادت الحكومة غموضاً. 
ــق املعارضني يتناسب مع نمط ما وصفه الدبلوماسيون العرب  وسح
ــض حلفاء  ــري القلق حتى بع ــة عدوانية تث ــه سياس ــون بأن والغربي

السعودية.

بيونغ يانغ تتجاهل العقوبات الدولية 
وتؤكد تعزيز قدراتها النووية

بيونج يانج/ وكاالت
ــادة  ــة زي ــا مواصل ــس عزمه ــان أم ــة يف بي ــا الشمالي ــدت كوري أك
ــس األمن  ــرارات مجل ــرض الحائط بق ــة ع ــة، ضارب ــا النووي قوته
ــف برنامجها النووي  ــة األحادية لوق ــدويل واإلجراءات األمريكي ال

والصاروخي.
ــاء الكورية  ــذي نرشته وكالة "األنب ــغ يانغ يف بيانها ال ــت بيون وقال
املركزية"، التي تعترب لسان حال الدولة: إن "حزبنا ودولتنا، رسما 
الطريق يف العام الجديد لكوريا االشرتاكية، وهما يعلنان مواقفهما 
املبدئية، التي تؤكد أننا سوف نضاعف من قوتنا الدفاعية وقدرتنا 
ــا، والتي يتمثل جوهرها بتعزيز  ــة عىل منع الرضبات ضدن الوقائي
ــووي من جانب  ــي التهديد واالبتزاز الن ــا النووية، طاملا بق قدراتن

الواليات املتحدة وأتباعها قائما".
ــا الشمالية  ــي أجرتها كوري ــة الناجحة الت ــان بالتجرب ــر البي وذّك
ــىل قنبلة هيدروجينية يوم 3 سبتمرب املايض، والتي أطلق عليها  ع
ــا الشمالية  ــذي رفع" كوري ــار العظيم"، ال ــان وصف "االنتص البي
ــم"، وأكد أنه بفضل  ــوى النووية العظمى يف العال ــاف الق إىل "مص
األسلحة النووية لكوريا الديمقراطية تم منع نشوب حرب نووية.

ــايض، أنها  ــوم 3 سبتمرب امل ــد أعلنت ي ــة ق ــا الشمالي ــت كوري وكان
اختربت بنجاح رأسا حربيا من الهيدروجني، تم تصميمه لتجهيز 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات به.
ــي بشكل مبدئي  ــك الكوري الجنوب ــدر الجيش الياباني وكذل  وق
ـــ 160 كيلو طن، وهى أكرب بنحو 10 مرات  ــدرة الشحنة املختربة ب ق
ــا الجيش األمريكي  ــة األمريكية التي قصف به ــن القنبلة الذري م

مدينة هريوشيما اليابانية عام 1945م.
ــوايل لبيونغ يانغ.   ــووي السادس عىل الت ــح هذا االختبار الن وأصب
ــة صاروخا  ــا الديمقراطي ــربت كوري ــك، اخت ــن ذل ــل أسبوع م وقب

باليستيا حلق فوق اليابان.

حول العالمحول العالم ٢م م  ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٧

هدير محمود
ــة  الدولي ــرات  ــة واملؤام ــروب األهلي ــرت الح تضاف
ــات السياسية لتزيد  والعمليات اإلرهابية واالضطراب
ــور املقاومة يف عام 2017م، لكن  العبء عىل كاهل مح
ــت باألحداث  ــا سنة كبيسة عج ــىل الرغم من كونه ع
ــور املقاومة من  ــع مح ــم يمن ــإن ذلك ل ــات ف والتحدي
ــن التحدي  ــار املزيد م ــة املؤامرات وإظه ــاط كاف إسق
واإلرصار يف مواجهة املخططات الصهيوأمريكية التي 

باتت تتواطأ معها بعض الدول العربية أيًضا.

فلسطني
ــة الفلسطينية تحتل املشهد األبرز  ال تزال املقاوم
عىل الساحة السياسية، خاصة بعد أن أطلق الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، رصاصته األوىل واألكرث تأثريًا 
ــرب  ــه يف 6 ديسم ــي، بإعالن ــب الفلسطين ــىل الشع ع
ــة إلرسائيل ونقل  ــرتاف بالقدس عاصم الجاري، االع
ــارة األمريكية إىل هناك، لينهي عامه األول بأكرث  السف
ــن جديد  ــر م ــزازًا، ويفج ــة استف ــرارات السياسي الق
ــل العديد من األرايض  ــة ال تزال تتوسع لتشم انتفاض
ــىل رأسها قطاع غزة والضفة  الفلسطينية املحتلة، ع

الغربية والقدس.
ــر يوليو  ــا يف شه ــة سبقته ــة الفلسطيني االنتفاض
ــة الفردية  ــا املقاوم ــة نفذته ــات واسع ــايض، عملي امل
ــزاز اتخذتها قوات  ــرارات مثرية لالستف ــىل خلفية ق ع
ــات إلكرتونية عىل  ــب بواب ــا نص ــالل كان أبرزه االحت
ــول املسلمني  ــىص لتحجيم دخ ــل املسجد األق مداخ
ــاده أن االحتالل بات يسيطر عىل  وفرض أمر واقع مف
ــا أدى ملواجهات استمرت ملا يقرب  املكان املقدس، مم
ــدا و131 جريحا،  ــط فيها 11 شهي ــن 3 أسابيع سق م
ــات  ــك املواجه ــة يف تل ــرز للمقاوم ــة األب ــن العملي لك
ــذه 3 فلسطينيني من  ــح نف ــاك مسل ــت يف اشتب تمثل
ــن استشهادهم ومرصع  ــر ع ــم، وأسف ــة أم الفح مدين
ــة، ويف 27 يوليو أزالت  جنديني من الرشطة اإلرسائيلي
إرسائيل جميع التدابري األمنية من املسجد يف محاولة 

منها لنزع فتيل األزمة.
ــارًا  انتص ــام 2017م  ــد ع ــر، شه ــب آخ ــىل جان ع
ــد الدبلومايس، تمثل  ــًدا عىل الصعي ــا جدي فلسطينًي
ــة الجنائية  ــني بعضوية منظمة الرشط ــوز فلسط يف ف
ــايض، وعىل  ــرب امل ــالل سبتم ــول“ خ ــة ”اإلنرتب الدولي
ــا إرسائيل  ــي بذلته ــرية الت ــود الكب ــن الجه ــم م الرغ
ــت لصالح  ــة صوت ــإن 75 دول ــك، ف ــة دون ذل للحيلول
ــة، وامتنعت 34 دولة عن  ــرار، فيما عارضته 24 دول الق
ــايس أيًضا يف  ــوق الدبلوم ــر التف ــت، كما ظه التصوي
انتخاب فلسطني ممثلة عن منطقة آسيا والباسفيك 
ــة ”وارسو“ الدولية  ــة اللجنة التنفيذية آللي يف عضوي
لألرضار والخسائر الناجمة عن تغري املناخ يف نوفمرب 
ــة الفلسطينية دليال  ــا اعتربته الحكوم املايض، وهو م

عىل كفاءة دولة فلسطني ومهنيتها.
ــد الدويل  ــر يف التأيي ــر ظه ــايس آخ ــار دبلوم انتص
ــىل أن ”أي  ــرصي ينص ع ــه قرار م ــذي حصل علي ال
ــة والحالة  ــري الشخصي ــاول تغي ــري أو تح ــرارات تغ ق
ــدس الرشيف ليس  ــرايف ملدينة الق ــب الديموغ والرتكي
ــة“، وذلك يف اجتماع  ــر قانوني وتعترب باطل ــا أي أث له
ــو القرار الذي أيدته 14 دولة  مجلس األمن الدويل، وه
ــة وحيدة يف  ــدة األمريكي ــات املتح ــا وقفت الوالي فيم
ــع هذا االجتماع  ــه مستخدمة ”الفيتو“، ليتب مواجهت
ــدة، التي أقرت  ــم املتح ــة العامة لألم ــر يف الجمعي آخ
ــدس، ويدعو  ــع الق ــري وض ــض تغي ــرار يرف ــرشوع ق م
ــدس  بالق ــا  اعرتافه ــب  سح إىل  ــدة  املتح ــات  الوالي

ــت 128 دولة  ــد أن صوت ــل، وذلك بع ــة إلرسائي عاصم
لصالح مرشوع القرار، وعارضته 9 دول، وامتنعت عن 

التصويت 35 دولة.

سوريا
ــىل اندالع األزمة السورية يف  بعد مرور 6 سنوات ع
مارس 2011م، شهدت سوريا هذا العام تصعيدا الفتا 
ــة بالعديد من املدن  ــا يف العمليات العسكري وملحوظ
ــع حدة العمليات  ــة، لينتهي العام برتاج االسرتاتيجي
ــك  ــم أرايض تل ــدوء يف معظ ــن اله ــواء م ــادة أج وسي
ــة التي أصبحت رمزًا للصمود وتحدي محاوالت  الدول
ــدأ الحديث عن  ــىل املنطقة، وب ــة األمريكية ع الهيمن
عمليات إعادة إعمار سوريا، وبث الروح من جديد يف 
اقتصاد الدولة، وإعادة جموع الشعب السوري الذي 

رشدته الحرب وأنهكته إىل مدنه ودياره من جديد.
ــن الجيش السوري بمساندة  وخالل هذا العام تمك
ــن دحر تنظيم ”داعش“  القوات الروسية واإليرانية، م
ــة وكان يف  ــم أرايض الدول ــذي اجتاح معظ ــي ال اإلرهاب
إحدى مراحل الرصاع يسيطر عىل ثلث مناطق البالد، 
ــات واسعة  ــىل مساح ــرة ع ــش السيط ــاد الجي فاستع
ــت تسيطر عليها  ــات اسرتاتيجية كان ــدن ومحافظ وم
ــي تنظيم داعش،  ــة املسلحة وإرهابي ــل املعارض فصائ
ــم تحريرها يف مايو  ــا مدينة حمص التي ت ــىل رأسه وع
ــة يف املشهد  ــت نقطة فاصل ــايض، وحلب التي شكل امل
ــع  ــا مطل ــم تحريره ــا وت ــا وسياسًي ــوري عسكرًي الس
ــي أعلنت القيادة العامة  ــام الجاري، ودير الزور الت الع
للجيش والقوات املسلحة تحريرها بشكل كامل مطلع 
ــرب املايض، ومدينة الرقة التي أعلنت قوات سوريا  نوفم
ــا يف أكتوبر املايض، فيما  الديمقراطية ”قسد“ تحريره

تستمر املعارك يف مدينة إدلب يف شمال سوريا.
 ،2017 ــام  ع ــده  شه ــذي  ال ــري  العسك ــوق  التف
ــازات التي حققها الجيش السوري خالل هذا  واإلنج
ــايس أيًضا،  ــىل الوضع السي ــت بظاللها ع ــام، ألق الع
ــار األسد  ــس السوري بش ــرة إسقاط الرئي ــت فك فبات
بالقوة العسكرية غري واردة من األساس بعد أن كانت 
ــل سنوات قليلة،  ــل جدل ونقاش غربي عربي قب مح
ــاه سوريا لدى  ــريت االسرتاتيجية السياسية تج وتغ
ــدول العربية والغربية، وظهر هذا التغري  العديد من ال
من الناحية األوروبية يف ترصيحات بريطانيا وفرنسا 
ــرون، قبل  ــيس إيمانويل ماك ــس الفرن ــد الرئي “، إذ أك
ــا، أن ”املجتمع الدويل سيضطر إىل التحدث  أيام أيًض
ــم اإلرهابي  ــد هزيمة التنظي ــس السوري بع مع الرئي
ــال، يف يونيو  ــرون، قد ق ــا“، وكان ماك ــا يف سوري نهائًي
ــد تعترب رحيله رشًطا مسبًقا  املايض، إن ”فرنسا لم تع
ــل انعطافة يف املوقف  ــرصاع“، األمر الذي شّك ــل ال لح

األوروبي من األزمة السورية.
ــي أظهرت تغري موقفها  أوروبا لم تكن الوحيدة الت
ــة التي  ــة الضمني ــرت الرسال ــد، فقد أظه ــاه األس تج
ــوى املعارضة، لدى  ــا إىل ق ــا السعودية وروسي بعثته
ــايض، والتي  ــاض أواخر نوفمرب امل ــا يف الري اجتماعه
ــت دعوة املعارضة لتشكيل وفد موحد وخفض  تضمن

سقف مطالبها بشأن رحيل الرئيس بشار األسد.
ــت األوراق  ــات، بقي ــة املفاوض ــد طاول ــىل صعي وع
مبعرثة واألوضاع فوضوية بشكل كبري نتيجة النقسام 
املعارضة وعدم استيعابها النتصار الجيش السوري 
وانتهاء األزمة عسكرًيا، فقد عقدت خالل عام 2017م 
ــت بني أستانه  ــن 13 جولة تفاوضية تنوع ــا يقرب م م
ــة يف الرياض لتنتهي  وجنيف مرورًا بجوالت املعارض

بدعوة سوتيش التي تأجلت إىل فرباير املقبل.

العراق
ــا يف العراق خالل هذا  ــل الحدث األبرز عسكرًي يظ
ــار نهاية  ــا السورية، هو إشه ــرار جارته ــام عىل غ الع
تنظيم داعش الذي كان يسيطر عىل نحو ثلث أرايض 
العراق، وكانت االنطالقة األكرب لعمليات التحرير من 
مدينة املوصل التي سبق أن أعلن منها زعيم التنظيم 
اإلرهابي أبو بكر البغدادي، الخالفة يف ظهوره العلني 
ــا بالكامل  ــوري، ليتم تحريره ــع الن ــد من جام الوحي
ــر رسيًعا يف  ــق بها مدينة تلعف ــو املايض، وتلح يف يولي
ــم وراوة والحويجة يف  أغسطس املايض، ومدينة القائ
ــن الجيش العراقي من  ــرب املايض، األمر الذي مّك نوفم
ــة العراقية، كما  ــدود السوري ــام قبضته عىل الح إحك
ــوك يف أكتوبر املايض  ــىل مدينة كرك ــي السيطرة ع تأت
ــىل األرايض  ــوة والسيطرة ع ــن الق ــد م ــف املزي لتضي

العراقية.
ــادت العراق  ــدان العسكري، فقد س ــًدا عن املي وبعي
ــم كردستان  ــة يف إقلي ــرة خاص ــة متوت ــواء سياسي أج
ــد يف يونيو  ــن جدي ــالم االستقالل م ــه أح ــذي راودت ال
ــود بارزاني،  ــم مسع ــد زعيم اإلقلي ــايض، عندما عق امل
ــىل رأسها  ــزاب اإلقليم وع ــن أح ــدد م ــا مع ع اجتماًع
ــي، واالتحاد الوطني  ــي الكردستان الحزب الديمقراط
ــي،  الكردستان ــي  اإلسالم ــاد  واالتح ــي،  الكردستان
ــة اإلسالمية، ليعلن خالل االجتماع موعد عقد  والحرك
ــو االستفتاء  ــرب، وه ــالل يف 25 سبتم ــاء االستق استفت
ــن تعاملت  ــدة لالنفصال، لك ــج مؤي ــرج بنتائ الذي خ
معه الحكومة العراقية بحكمة وعقالنية غري مسبوقة، 
وسعت إىل نزع فتيل األزمة دون إتاحة أي فرصه للقوى 
ــع تزايد  ــؤون العراقية، وم ــل يف الش ــة للتدخ الخارجي
الضغوط عىل اإلقليم خارجًيا من ناحية تركيا وإيران، 
وداخلًيا من ناحية الحكومة والربملان العراقيني، تم ردع 
ــردي يف االنفصال وانطفأت رسيًعا النريان  الطموح الك
ــة كردستان يف  ــت يف اإلقليم، لُتعلن حكوم التي اشتعل
25 أكتوبر املايض تجميد نتائج االستفتاء والدخول يف 

مفاوضات مع الحكومة العراقية.

اليمن
ــىل صعيد  ــدة ع ــادالت جدي ــام 2017م مع ــم ع رس
ــم يحقق أيا  ــن، الذي ل ــودي عىل اليم ــدوان السع الع
ــك فهو  ــم ذل ــن، ورغ ــه يف اليم ــه وأهداف ــن طموحات م
ــىل  ــا ع ــيض خالله ــرة يق ــا جائ ــل حرًب ــد ويواص يعان
ــراف  ــم أو أع ــاة ألي قي ــس دون مراع ــرض والياب األخ
ــة أو قوانني دولية يف محاولة لتحقيق ولو هدف  أخالقي
ــت الصواريخ  ــاء وجهه، فقد وصل ــط يحفظ به م بسي
ــب  قل إىل  ــام،  الع ــذا  ه ــالل  خ ــة،  اليمني ــة  الباليستي
ــة الرياض، وكانت البداية يف فرباير  العاصمة السعودي
املايض، عندما دك صاروخ ”بركان2“ الباليستي بعيد 
ــة سعودية يف منطقة املزاحمية  املدى، قاعدة عسكري
ــار الله“ تجربتها  ــاض، لتكرر جماعة ”أنص غرب الري
ــاروخ  ــة بص ــايض، مستهدف ــو امل ــة، يف يوني الباليستي
”بركان1-“ قاعدة ”امللك فهد“ الجوية يف الطائف. ويف 
ــة أنصار الله تهديداتها  نوفمرب املايض، جددت جماع
ــك خالد  ــار املل ــداف مط ــة باسته ــألرايض السعودي ل
الدويل يف العاصمة الرياض، فيما استهدفت، قبل أيام، 

قرص اليمامة يف الرياض بصاروخ باليستي أيًضا.
ــا،  ــارات أيض ــت اإلم ــه“ طال ــار الل ــات ”أنص عملي
ــف مرحلة جديدة  ــع دول التحال ــت املواجهة م ودخل
ــداف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، ألول مرة يف  باسته
ــاروخ باليستي طويل  ــس املايض، بواسطة ص أغسط

ــن حني إىل  ــداف املستمر م ــال عن االسته املدى، فض
ــذي قلب  ــر ال ــارات، األم ــة لإلم ــات تابع ــر لفرقاط آخ
معادلة املعركة وأظهر أن املقاومة اليمنية ستنترص يف 
معركة ”النفس الطويل“ التي تقودها ضد السعودية 

واإلمارات.
ــاع اليمنية تقريرًا  ــار، نرشت وزارة الدف يف ذات اإلط
ــدوان السعودي يف  ــر جيوش الع ــن حصيلة خسائ ع
ــري 1200 دبابة  ــف عن تدم ــن الحرب، كش ــف يوم م أل
 16 إف  ــرات  طائ و5  ــيش  أبات ــرة  طائ و12  ــة  ومدرع
ــداف 10 سفن  ــس، واسته ــن 20 طائرة تجس ــرث م وأك
وفرقاطات وزوارق حربية يف البحر األحمر، إىل جانب 
الخسائر االقتصادية، حيث واجهت السعودية نقًصا 
ــيل، وانخفاض  ــن الناتج املح ــة بلغ %15 م يف امليزاني
ــام 2014م، من 737 مليار  ــم االحتياطيات منذ ع حج

دوالر إىل437 مليار دوالر.
ــب السيايس، أسدل عام 2017م الستار  عىل الجان
ــايس يف اليمن،  ــرصاع السي ــول ال ــىل فصل من فص ع
ــه، يف  ــار الل ــة أنص ــت جماع ــا استهدف ــك بعدم وذل
ــاري، الرئيس اليمني املخلوع  ــع من ديسمرب الج الراب
ــني كافة  ــن التنّقل ب ــذي أدم ــه صالح، ال ــيل عبدالل ع
ــة واإلقليمية التي تتالعب باليمن،  املعسكرات املحلي
ــاء املقامرة السياسية  ــه قتيال، لُيعلن بذلك انته فأردت
التي حاول من خاللها التنصل من تحالفه مع أنصار 
ــارات  ــة واإلم ــع السعودي ــف م ــودة للتحال ــه، والع الل
ــه من تغيري  ــازات سياسية تمكن ــىل امتي للحصول ع
ــف  تحال ــح  لصال األرض  ــىل  ع ــة  امليداني ــادالت  املع
ــار الله هي  ــذي يجعل جماعة أنص ــدوان، األمر ال الع
ــد السيايس حالًيا، خاصة  املتحكم الرئييس يف املشه
ــة  السعودي ــني  ب ــة  ــات جوهري ــود خالف ــل وج يف ظ
ــايس والعسكري عىل  ــوذ السي ــول النف ــارات ح واإلم

األرايض اليمنية.

لبنان
ــي سارت  ــدول الت ــت يف قائمة ال ــا كان ــان أيًض لبن
ــا مّثلت  ــة، فيم ــة األمريكي ــاط الهيمن ــىل درب إسق ع
ــذ  ــي لتنفي ــذراع الصهيوأمريك ــك، ال ــة، كذل السعودي
ــان، وبرز ذلك يف محاوالت  ــرات سياسية ضد لبن مؤام
ــة إلسقاط  ــون مقدم ــي كبري يك ــراغ حكوم ــداث ف إح
ــايس بأكمله،  ــاك املشهد السي ــة اللبنانية وارتب الدول
ــي  ــوزراء اللبنان ــس ال ــة رئي ــت اململك ــا استدع عندم
سعد الحريري، بشكل مفاجئ مطلع نوفمرب املايض، 
ليعلن من هناك استقالته من منصبه، األمر الذي أثار 
ــد من املسؤولني اللبنانيني، وعىل رأسهم  ارتباك العدي
ــواب نبيه  ــون، ورئيس مجلس الن ــس ميشال ع الرئي
ــه للكويت  ــه ملرص وأجل زيارت ــري، الذي قطع زيارت ب
ــىل  ــرف ع ــة للتع ــان يف محاول ــا إىل لبن ــود رسيًع ليع

خلفيات هذه االستقالة.
ــاألدق بعكس ما  ــات السعودية أو ب ــس توقع وبعك
ــة، مرت  ــرة الصهيوأمريكي ــه يف املؤام ــم التخطيط ل ت
ــة  السياسي ــات  املكون ــة  كاف ــت  تعاطف إذ  ــداث،  األح
ــزب الله مع الحريري، الذي  اللبنانية وعىل رأسها ح
ــا عارضت كافة  ــا يف الرياض“، فيم ــه ”مخطوًف اعتربت
ــة والعربية تواطؤ السعودية  الدول الغربية واألوروبي
ــاط الدولة  ــل يف محاولتهما إسق ــا وإرسائي ــع أمريك م
ــذي أدى إىل انحسار األزمة بشكل  ــة، األمر ال اللبناني
ــا خاصة  ــة وحلفائه ــال السعودي ــع وإحباط آم رسي
ــد تدخل فرنسا كوسيط لنزع فتيل األزمة املفتعلة،  بع
وعودة الحريري إىل بريوت وإعالنه سحب االستقالة.
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ــد العالم عام  ــة، شه ــة املاضي ــىل غرار السن ع
ــات اإلرهابية التي  ــاً يف عدد الهجم 2017م ارتفاع
ــن معظمها يف  ــة مسؤوليته ع ــن تنظيم الدول أعل
ــة استهداف الدول املشاركة يف  إطار تنفيذ سياس

التحالف الدويل بعقر دارها.
ــت دموية بامتياز، فخالل  بداية عام 2017 كان
ــد مقاتيل تنظيم  ــة فتح أح ــاالت رأس السن احتف
ــيل  اللي ــا"  "رين ــى  رواد مله ــىل  ــار ع الن ــة  الدول
ــاش بمدينة  ــة بشكط ــوي يف منطق ــي أورطاك بح
ــة، ليقتل 39 شخصاً ويجرح 69  إسطنبول الرتكي

آخرين.
ــان إيذاناً ببداية  ــى "رينا" ك الهجوم عىل مله
عام جديد ال يقل دموية عن سابقه، وتأكيداً عىل 
نية تنظيم الدولة مواصلة نقل معركته من سوريا 
ــا ترجمه أحد  ــق الغربي، وهو م ــراق إىل العم والع
ذئابه املنفردة يف 22 من شهر مارس، عندما دهس 
مواطن بريطاني، يدعى خالد مسعود، مجموعة 

ــرت" يف العاصمة  ــرس "وستمنس ــارة عىل ج من امل
لندن، قبل أن يطعن ضابط رشطة ويلقى مرصعه 
عىل أثر ذلك، مخلفاً 3 قتىل وعدداً من الجرحى.

ــم َتسلم  ــة، ل ــا األمني ــد إجراءاته ــم تشدي ورغ
ــات التي  ــل الهجم ــن تواص ــة م ــدن الربيطاني امل
ــي 22 مايو، ُقتل  ــة؛ فف ــا تنظيم الدول يقف خلفه
ــن يف انفجار  ــب نحو 50 آخري ــاً وأُصي 22 شخص
عبوات ناسفة بقاعة "مانشسرت أرينا" للحفالت 

املوسيقية يف مدينة مانشسرت.
ــني من تفجري مانشسرت،  وبعد أقل من أسبوع
ــي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 48 آخرون،  لق
ــت حافلة بيضاء مجموعة من املارة  بعد أن صدم
ل ثالثة أشخاص  ــىل جرس لندن بريدج، ثم ترجَّ ع
ــورو" القريب  ــدداً من املارة يف سوق "ب وطعنوا ع
ــة، ليتبّنى تنظيم  ــل أن ُيقتلوا برصاص الرشط قب

الدولة الحقاً العملية.
ــة يف 17  ــة اإلسباني ــة برشلون ــدت مدين وشه

أغسطس، هجوماً هو األعنف يف تاريخها، عندما 
دهست سيارة من نوع "فان" يقودها أحد املنتمني 
ــارة يف شارع الرامبال؛ ما أدى  إىل تنظيم الدولة، امل
إىل مقتل 13 شخصاً جراء الدهس وشخص آخر 
طعناً من سائق املركبة الهارب، وإصابة ما ال يقل 

عن 100 شخص بجراح.
ــي األخرى، لم  ــدة األمريكية ه ــات املتح الوالي
ــا وبريطانيا وإسبانيا؛  ــن أفضل حظاً من تركي تك
ــى  ــي، يدع ــن أمريك ــق مواط ــر، أطل ــي أكتوب فف
ــني يف حفل  ــار عىل مشارك ــادوك"، الن ــن ب "ستيف
ــاً وأصاب 527  ــة، فقتل 59 شخص ــي باملدين غنائ

آخرين بجروح ثم انتحر.
ــة من الهجوم، تبنَّى تنظيم  وبعد ساعات قليل
الدولة عملية إطالق النار، معلناً أن منفذ الهجوم 
ــه "اعتنق  ــي"، وأن ــرب األمريك ــى "أبو عبد ال يدع
ــل 6 أشهر من تنفيذ العملية، وفق ما  اإلسالم" قب

نقلته مجلة النبأ الناطقة باسم التنظيم.

المقاومة  محور  انتصار  المقاومة عام  محور  انتصار  عام 
الخارجية الــمــؤامــرات  الخارجيةعلى  الــمــؤامــرات  على 

عام الهجمات الدموية العابرة للقارات


