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ــش يف سوريا  ــدوي لداع ــار امل االنهي
ــف الثاني من عام  ــراق خالل النص والع
ــة أنباء سيئة لبعض  2017م، كان بمثاب
ــة  ــن زاوي ــس م ــة، لي ــراف اإلقليمي األط
ــرب، لكن  ــم املحيل يف الح ــة وكيله هزيم
ــن زاوية أن املنترصين عىل داعش، هم  م
ــذه األطراف،  ــر لدى ه ــوم األخط الخص
ــش؟ التي  ــاذا بعد داع ــار تساؤل: م ليث
ــة عليه حسب  ــت اإلجابات املتنوع مثل
ــة  بوصل ــة  املنطق ــوى  ق ــن  م ــوة  ق ــل  ك
أهدافها يف املستقبل القريب، ليس فقط 
ــا والعراق  ــل سوري ــة مستقب ــن ناحي م

الجغرايف، لكن مستقبل املنطقة ككل.
توظيف داعش إقليميا

يف  ــش  داع ــة  بداي إىل  ــودة  وبالع
ــن 2014م، نجد أن قطر  النصف األول م
ــل تعاملوا  ــا وإرسائي ــة وتركي والسعودي
مع التنظيم اإلرهابي كطرف يف الخروج 
ــاق املطلوب، لكن غري مفصول  عن السي
عنه؛ فرتاوحت أولويات التعامل مع هذه 
ــف واالستثمار  التوظي ــري  الكارثة بمعاي
ــردات وفعاليات  ــن مف ــا يلحق بهم م وم
تدرجت من الغطاء اإلعالمي إىل التمويل 
ــح بشكل مبارش، واستمر حتى  والتسلي
ــن للتحالف الدويل  بعد تشكيل واشنط
ــد التنظيم وأذرعه يف سوريا والعراق،  ض
ــف واالستثمار  ــري التوظي ــور معاي لتتط
ــة السياسية  ــادة إىل املحاصص واالستف
ــد القضاء  ــة ما بع ــة يف مرحل والجغرافي
ــه  ــه وخط ــذي بأفعال ــم، ال ــىل التنظي ع
ــة الدعم  ــة عالني ــرف رضب إمكاني املتط
ــة بعد قرارات  ــه املختلفة، خاص بأشكال
ــدة ومجلس األمن وعقوبات  األمم املتح

واشنطن.
ــرص يف داعش فقط،  ــاب ال ينح اإلره
ــة  ــات املقاوم ــني حرك ــب تضم ــن يج لك
ــل  ب ــش،  داع ــورة  خط يف  ــا  وتصنيفه
ــات والتنظيمات  ــا فيها الكيان تفوقه بم
ــد  ــل الحش ــم، مث ــارب التنظي ــي تح الت
ــرث  ــب أك ــل أبي ــت ت ــا كان ــي، فيم الشعب
وضوحا ورصاحة عىل لسان مسؤوليها 
ــش ال يمثل خطرا  ــني بأن داع العسكري
ــل حزب الله  ــىل إرسائيل، يف حني يمث ع
ــزة الخطر األكرب  ــات املقاومة يف غ وحرك

عليها.
أكذوبة املعارضة املعتدلة

ــدت خطابات  ــذا وذاك، تصاع ــني ه ب
ــة  ــات اإلرهابي ــة التنظيم ــل ُسمع غسي
ــة  ”املعارض يف  ــا  وتضمينه ــا،  سوري يف 
ــدم  ــئ ق ــىل موط ــاظ ع ــة“ للحف املعتدل
ــش،  ــد داع ــا بع ــة م ــيل يف مرحل مستقب
ــه  أن ــا  وحلفاؤه ــن  واشنط رأت  ــي  والت
ــة  هزيم ــرق  ستستغ ــى  األدن ــد  وبالح
ــا  سوري يف  ــه  دولت ــك  وتفكي ــم  التنظي
ــب  ــة، حس ــن 10 إىل 20 سن ــراق م والع
ــون والهيئات األمنية  خرباء من البنتاج
ــدة،  ــات املتح ــة يف الوالي واالستخباراتي
ــذ بداية العام  ــدث ميدانيا من لكن ما ح
ــم  التنظي ــة  هزيم أن  ــد  أك ــاري،  الج
ــوى  س ــرق  يستغ ــم  ل ــه  دولت ــك  وتفكي
ــارك رئيسية مثل  ــد حسم مع شهور بع
ــت بعدهما  ــل، حيث انته ــب واملوص حل

ــىل  ع ــة  اإلرهابي ــات  التنظيم ــرة  سيط
ــة، وكانا نقطة  ــة والعراقي ــدن السوري امل
ــة يف محاربة التنظيم  تحول اسرتاتيجي
ــوى امليداني  ــي، ليس عىل املست اإلرهاب
ــات  ــوى السياس ــىل مست ــل ع ــط، ب فق
ــات  واسرتاتيجي ــة  واإلقليمي ــة  الدولي
ــة واملعنية بما  ــدول الفاعلة يف املنطق ال
يحدث فيها وبرصاعات قواها الذي بات 
ــرب رضبة  ــذه الح ــا يف ه ــار أحده انتص
ــىل مستوى  ــراف أخرى ع ــة ألط قاصم
ــه داعش سوى  ــم تكن في ــي ل اسرتاتيج

أداة وظيفية.
ــام اإلجابة  ــن اعتبار 2017م، ع ويمك
ــؤال: ”ماذا بعد داعش؟“، والذي  عىل س
ــر  األشه ــالل  خ ــه  علي ــة  اإلجاب ــت  بات
ــة ملحة بطبيعة اندحار التنظيم  املاضي
ــداف داعميه  ــدم تحقيق أه ــه وع وأذرع
ــن وجوده  ــن م ــن أو املستفيدي املبارشي
أي إنجاز يذكر عىل مستويات متعددة، 
ــد  ــي عن ــة وتنته ــن أرض املعرك ــدأ م تب
ــه يرتبط  ــك كل ــات، وذل ــدة املفاوض مائ
ــال مع مناخ سيايس متوتر  بطبيعة الح
ــة والعالم، نتيجة لتخبط  يشمل املنطق
السياسات األمريكية منذ دخول ترامب 

البيت األبيض.
عالقات سعودية -إرسائيلية متفردة

ــن جانب  ــذه املعضلة م ــة ه وملواجه
ــاض  الري ــدا  ــن، وتحدي ــاء واشنط حلف
ــذا العام عىل  ــال خالل ه ــل أبيب، عم وت
ــا  وربطه ــا  بينهم ــات  العالق ــع  توسي
ــب  ــا، بجان ــا بعض ــا ببعضه اسرتاتيجي
ــاب  ــد الخط ــا وتوحي ــا وتثمينه إعالنه
تجاه القضايا ذات االهتمام املشرتك، بل 
والتكامل يف مواجهة ما يعتربونه ”أخطر 
من داعش“، أي املقاومة يف غزة ولبنان؛ 
ــودي إرسائييل  ــام سعي سع ــد الع فشه
متبادل ومتكامل يتخطى مسألة تطبيع 
ــا إىل مستوى  ــات الثنائية بينهم العالق

التحالف االسرتاتيجي.

ــرص، مثلت  ــل املثال ال الح ــىل سبي ع
ــوزراء اللبناني  ــس ال ــة استقالة رئي أزم
ــري، ذروة التعاون والتالقي  سعد الحري
ــا يخص بلد  ــي بينهما، فيم االسرتاتيج
ــري اململكة ذرائع  ــان، سواء بتوف مثل لبن
ــودة عىل خطاب  ــة وأمنية مسن سياسي
ــىل الطائفية والكراهية  إعالمي مبني ع
ــي ترضب  ــد املايض لك ــة يف العق املرتاكم
ــة لرضب محور  ــل لبنان، كمحاول إرسائي
ــق إنجازاته يف  ــة وثنيه عن تحقي املقاوم
ــذه الجهود  ــراق، وتضفري ه سوريا والع
ــاض مع  ــب والري ــل أبي ــني ت ــة ب املشرتك
ــاص  الخ ــي  الخارج ــب  ترام ــاب  خط
ــوج  يت ألن  ــا  وتالفي ــط،  األوس ــرشق  بال
ــىل داعش كنقطة  ــار هذا املحور ع انتص
ــوة ونفوذ كان  ــالق جديدة لتدعيم ق انط

الغرض الوظيفي من داعش إضعافها.
ــار تطور  ــع الراهن يف مس ــل الواق ولع
العالقات بني اململكة والكيان الصهيوني 
ــا فيها الشق  ــة مستوياتها، بم يف غالبي
ــه الرياض  ــذي تتعاطى في ــي ال الدعائ
ــاوز يتخطى  ــه بسيولة وتج ــع تناقض م
ــق، عبدالله بن  ــك الساب ــات املل اشرتاط
ــع العالقات  ــز، لتعميم تطبي ــد العزي عب
العربية مع إرسائيل كختام ملسار كامب 
ــة تالية مهدت  ــال ملرحل ــد، واالنتق ديفي
ــرية لقبوله  ــة يف السنوات األخ السعودي
ــى  ــد األدن ــارج- بالح ــل والخ يف الداخ
ــاون- ليس فقط  ــس التع ــوب مجل لشع
ــة مع  ــة سياسي ــات رسمي ــود عالق بوج
ــل تجذيرها عىل  ــي، ب ــان الصهيون الكي
ــة، األمر الذي تتمسك  مستويات شعبي
ــار لصحة  ــه كمعي ــب وتضع ــل أبي ــه ت ب
ــات املستقبلية  العالق ــة  وجودة وفاعلي

مع الرياض، رغم تناقضاته الدعائية.
األمر السابق، يتم عادة عرب تأكيدات 
ــوى  ــىل مست ــني ع ــن مسؤول ــة م رسمي
ــذه  ه ويف  ــاره،  إط ــس  نف ويف  ــدث  الح
ــىل مسؤول  ــالل أع ــن خ ــم م ــة، ت الحال

ــل يتحدث لصحيفة  عسكري يف إرسائي
ــم  ــالط الحاك ــن الب ــة م ــة مقرب سعودي
ــالم  ــا يف اإلع ــن نوعه ــة أوىل م يف سابق
ــر مجرد  ــايل يتجاوز األم ــي، وبالت العرب
ــرة دون مدلوالت  ”مقابلة صحفية“ عاب
ــة  ــاد اسرتاتيجي ــيشء بأبع ــة ت سياسي
ــب والبعيد فيما يخص  عىل األمد القري
ــة وإرسائيل؛ أي  العالقات بني السعودي
ــت املقابلة فرصة لتأكيد  باختصار شكل
الثقة يف التحالف بني الرياض وتل أبيب 
من خالل رشح رئيس األركان اإلرسائييل 
ــات دولته،  ــة سعودية أولوي عرب صحيف
ــف بينهما،  ــاس التحال ــا يخص أس فيم
ــف والتأكيد عىل  ــاع التحال ــط إيق وضب
متانته– وليس وجوده ومن ثم التشكيك 
ــن شأنه ليس  ــراء الذي م ــه- عرب اإلج ب
ــان عمق التحالف  فقط استيضاح وتبي
ــن أيضا  ــل، لك ــة وإرسائي ــني السعودي ب

واألهم أنه يرقى للتحالف العسكري.
التطبيع ضمانة لبقاء بعض 

األنظمة الحاكمة
ومن املهم استخالص دالالت ما حدث 
ــة، ويمكن اختصارها يف  يف األيام املاضي
ــل بنيوي؛ األوىل  ــني مرتبطني بشك نقطت
أن الكيان الصهيوني يدرك أن استمراره 
ــات  ــة عالق ــن إقام ــة ره ــوات قادم لسن
ــة، دون ذلك  ــع الدول املحيط طبيعية م
تتقلص فرصة استمرارية إرسائيل حتى 
مع كل الضمانات العسكرية والسياسية 
واالقتصادية، الثانية أن ضمان استمرار 
ــرار نُظم إقليمية  إرسائيل ضمان الستم
ــا الحايل وعىل رأسها السعودية،  بشكله
ــة لذلك متمثلة  التي وفرت آلية سياسي
يف املبادرة العربية، وما تبعها من ترويج 
ــع الشامل مع  ــق لحتمية التطبي وتسوي

الكيان الصهيوني.
ــة أن تفرض  ــن اململك ــزم م ــا استل وم
ــدول العربية نمط  ــن ال ــىل حلفائها م ع

ــة اإلرسائيلية  ــا للعالقات العربي قيادته
ــن  م ــة  بداي ــيل؛  مستقب ــدى  م ــىل  ع
االستحواذ عىل جزيرتي تريان وصنافري 
ــان وجود مجال حيوي  املرصيتني لضم
مشرتك بني اململكة والكيان، بمستويات 
ــا  جغرافي ــن  تتضم ــة  جيوسرتاتيجي
وديموغرافيا مشرتكة، يلخصها مرشوع 
ــن فلسطني  ــه القريب م ــوم“ وموقع ”ني
ــة  البحري ــل  إرسائي ــة  وبواب ــة،  املحتل
الوحيدة يف خليج العقبة، الذي تحولت 
ــىل ممراته وعليه ككل  عمليا السيادة ع
ــن انفراد  ــة جيوسرتاتيجية م ــن ناحي م
ــودي إرسائييل،  ــرصي إىل تشارك سع م
ــاض بصفتها قاطرة العالقات  يتيح للري
ــة أن تتحكم بشكل  ــة اإلرسائيلي العربي
ــي  الجيوسرتاتيج ــاس  األس يف  ــق  مطل
ــذه  ــه ه ــام علي ــذي تق ــادي ال واالقتص

العالقات.
ويتبع ذلك بالرضورة تجذير التعاون 
ــدى  ــىل امل ــة ع ــات شعبي ــىل مستوي ع
املستقبيل القريب، وخاصة مع اإللحاح 
ــاد كذلك ملا يعتربونه  اإلرسائييل واالنتق
ــن  ــرب الذي ــا الع ــن حلفائه ــاً م تقاعس
ــل أبيب بمركزية  يحرصون عالقاتهم بت
ــس  ــايل، ولي ــام الح ــرار النظ ــة وق الدول
ــي ال يتغري  ــىل مستوى شعب ــاً ع تطبيع
ــريت األنظمة، وذلك وفق تقديرات  إذا تغ
ــوات  ــذ سن من ــة  ــة إرسائيلي اسرتاتيجي
ــة  ــاالت االسرتاتيجي ــأن املج ب ــرتض  تف
للكيان مع دول عربية اهتزت باألحداث 
ــن هناك  ــدأت يف 2011م، ولم يك ــي ب الت
ــد  بل ــع  م ــا  عالقاته ــرار  الستم ــان  ضم
ــة نظر  ــايل فمن وجه ــرص، وبالت ــل م مث
ــة أن تضمن  ــة، فعىل السعودي إرسائيلي
ــع عىل جميع  ــل تجذير التطبي إلرسائي
ــال  ح يف  ــة،  متوازن ــرية  بوت ــات  املستوي
ــذا الدور  ــالع به ــا أرادت األوىل االضط م

الحتمي.

التطبيع تتخطى  اإلسرائيلية  الخليجية  العالقات  داعش..  بعد  ما 
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"بوكو حرام" اإلرهابية تقتل 25 
حطابا يف نيجرييا

لقي 25 حطابا يف قرية بوالية بورنو شمال رشق نيجرييا مرصعهم 
بهجوم شنته جماعة "بوكو حرام".

ــار عىل  ــرام" الن ــارص "بوكو ح ــح عن ــا فت ــوم، عندم ــذا الهج وبه
ــارة نقل يف  ــوا يحّملون حطبا عىل سي ــن الحطابني، كان ــة م مجموع
ــوري، عاصمة والية  ــوايل 20 كلم من مايدوغ ــة مايوا عىل بعد ح قري

بورنو املضطربة.
ــه باإلضافة  ــوم، إن ــا من الهج ــو حطاب نج ــو غانا، وه ــال بون وق
ــدة عندما فتشت فرق  ــا عىل 21 جثة جدي ــث األربع: "عرثن إىل الجث
ــم يعودوا إىل  ــن القرويني الذين ل ــن العديد م ــان بحثا ع ــاذ املك اإلنق

منازلهم بعد الهجوم".
وكان املسلحون قد أرضموا النار يف ثالث عربات محملة بالحطب.
ــن، إن عددا  ــا تقاتل املتمردي ــان، قائد ميليشي ــال إبراهيم ليم وق
ــو حرام"،  ــارص "بوك ــرار من عن ــوا من الف ــب تمكن ــار الخش ــن تج م
ــن والءه لتنظيم  ــن أعل ــاوي، الذي ــب الربن ــم أبو مصع ــن يقوده الذي

"داعش"اإلرهابي.
ــداء إن "16 من  ــذي نجا من االعت ــر هارونا داهريو ال ــال التاج وق

بوكو حرام أتوا عىل 6 دراجات نارية وفتحوا النار علينا".
ــص وترشيد 2.6  ــل 20 ألف شخ ــرام بمقت ــرد بوكو ح ــب تم وتسب
ــون يف نيجرييا. ويف األشهر األخرية ازدادت الهجمات عىل مواقع  ملي

عسكرية ومدنية وعىل القرى النائية يف شمال البالد.
ــر املعلومات  ــار الخشب بالتجسس وتمري ــم بوكو حرام تج وتته

للجيش النيجريي وامليليشيات الداعمة له.

أكرث من 200 مصاب باأللعاب 
النارية يف بغداد ليلة رأس السنة

ــة، التي  ــراء األلعاب الناري ــروح ج ــن 200 شخص بج ــب أكرث م أصي
ــة خالل  ــرق عشوائي ــداد، بط ــة بغ ــة العراقي ــت يف العاصم استخدم

احتفاالت رأس السنة امليالدية.
ــا: إنه "تم  ــان له ــس االثنني، يف بي ــة، أم ــة الرصاف ــرة صح ــت دائ وقال
ــة  الناري ــاب  األلع ــدام  استخ ــوء  س ــب  بسب ــة  إصاب  120 ــل  تسجي
ــة رأس  ــي، يف ليل ــاص الح ــي للرص ــالق العشوائ ــات، واإلط واملفرقع

السنة".
ــم إدخالها غرفة  ــرة: إن "25 حالة من هؤالء خطرة، وت ــت الدائ وأضاف

العمليات".
ــداد،: إن "أكرث من  ــال النقيب أحمد خلف، من رشطة بغ ــن جهته، ق م
ــا خطرة بجانب  ــة أمس األول بجروح بعضه ــا أصيبوا ليل 80 شخص
الكرخ من بغداد خالل االحتفال برأس السنة امليالدية بعد استخدام 

األلعاب النارية واملفرقعات بطريقة عشوائية".

زعيم كوريا الشمالية محذرًا 
واشنطن: الزّر النووي على مكتبي

ــف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس ، أن بالده أكملت  كش
ــدة أخذ حذرها قائال:  ــا النووية يف 2017م وأن عىل الواليات املتح قوته

"الزر النووي عىل مكتبي".
ــح  ــة ستسم ــوات النووي ــايل، :إن الق ــوري الشم ــم الك ــال الزعي وق
ــرب" مع كوريا  ــدة يف تطلعها إىل "بدء ح ــالده بتقييد الواليات املتح لب
ــات املتحدة ستكون يف مرمى  ــة، وأكد أن كامل أرايض الوالي الديمقراطي
ــة للواليات  ــة نووية جوابي ــغ توجيه رضب ــغ يان ــررت بيون ــريان إذا ق الن

املتحدة.
ــد ترامب، الذي  ــس األمريكي، دونال ــدو أن املفاجأة أربكت الرئي ويب
ظل يتوعد ويهدد حتى األمس القريب، إال أنه وحتى لحظة كتابة هذا 

النبأ، لم ينبس ببنت شفة ردا عىل إعالن كيم.
ودعا الزعيم الكوري الشمايل أمس االثنني يف رسالته بمناسبة العام 
الجديد، بالده لتعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية، ما 

يظهر عزمه عىل تحقيق طموحاته العسكرية رغم العقوبات الدولية.
ــام املايض  ــوظ جهودها خالل الع ــل ملح ــغ يانغ بشك ــززت بيون وع
ــن  ــم م ــن، بالرغ ــي املحظوري ــووي والباليست ــا الن ــر برنامجيه لتطوي
العقوبات القاسية املتعددة التي فرضتها األمم املتحدة واللغة العدائية 

املتزايدة من جانب واشنطن.
ــا إنتاج  ــة إىل األمة "علين ــه السنوي ــغ-أون يف رسالت ــال كيم جون وق

كميات كبرية من الرؤوس النووية والصواريخ وترسيع نرشها".
ــىل الواليات  ــىل مكتبي. ع ــود دائما ع ــووي موج ــزر الن ــاف "ال وأض
ــا"، مكررا التشديد  ــذا ليس ابتزازا، بل أمرا واقع ــدة أن تدرك أن ه املتح

عىل أن بالده باتت قوة نووية.
ــىل مواجهة أي  ــا الشمالية "قادرة ع ــغ-أون أن كوري ــد كيم جون وأك
تهديد نووي من الواليات املتحدة وهي تملك (قوة) ردع قوية تستطيع 

منع الواليات املتحدة من اللعب بالنار".
ــش األمريكي األسبق،  ــد أركان الجي ــن قائ ــرب  2017 أعل يف 31 ديسم
ــن يوما أكرث قربا" من الدخول  ــك مولن، أن الواليات املتحدة "لم تك ماي
ــرب نووية مع كوريا الشمالية، معتربا أن الرئيس األمريكي دونالد  يف ح

ترامب بث أجواء "خطرية للغاية".
ــد األربعاء  ــس تيلرسون تعّه ــة األمريكي، ريك ــر الخارجي ــان وزي وك
ــا الشمالية من أجل نزع سالحها  ــايض بـ"إبقاء الضغوط" عىل كوري امل

النووي.
ــايض عقوبات جديدة  ــدويل فرض األسبوع امل ــان مجلس األمن ال وك
ــة الحيوية  ــن وارداتها النفطي ــي إىل الحد م ــا الشمالية ترم ــىل كوري ع

لربنامجيها الصاروخي والنووي.
ــرار األمريكي  ــرشوع الق ــه الـ15 م ــاع أعضائ ــس بإجم ــى املجل وتبن
ــني يف الخارج،  ــرد الكوريني الشماليني العامل ــص أيضا عىل ط الذي ين
ــل رئيسيا لنظام كيم  ــم إىل بلدهم والذين يشكلون مصدر دخ وإعادته

جونغ-أون.

حول العالمحول العالم

ــت"  ــة "اإلندبندن ــرت صحيف ذك
ــة أن سياسات ويل العهد  الربيطاني
ــودي، محمد بن سلمان، أّدت  السع
ــة  منطق يف  ــرار  االستق ــة  زعزع إىل 
ــة  خاص ــة،  العربي ــرة  الجزي ــه  شب
اليمن، التي باتت تعاني من مأساة 

كبرية بفعل الحرب.
ــام  ع أن  ــة،  الصحيف ــدت  وأكّ
يف  ــراراً  استق ــد  يشه ــد  ق 2018م 
ــد نهاية تنظيم  ــراق وسوريا، بع الع
ــة، إال أن حالة عدم االستقرار  الدول
ــرة  الجزي ــه  شب إىل  ــل  "ستنتق
ــا  جنوبه إىل  ــداً  وتحدي ــة،  العربي

حيث اليمن".
ــك  باتري ــب  الكات ــب  وحس
ــة  بالصحيف ــه  مقال يف  ــرين،  كوكب
الربيطانية، فإن العام 2017م شهد 
ــراق  الع يف  ــة  الدول ــم  تنظي ــة  نهاي
ــه خرب ساّر،  ــا، وهو بحّد ذات وسوري
ــد هو يف  ــر اآلن والتهدي ــن الخط لك
ــة،  العربي ــرة  الجزي ــه  شب ــوب  جن

وتحديداً اليمن.
ــدم  ع إن  ــرين،  كوكب ــف  ويضي
حالة االستقرار الجديدة يف الرشق 
ــوب شبه  ــا جن ــط سيشهده األوس
ــد  تشه ــي  الت ــة،  العربي ــرة  الجزي
ــة وقسوة  ــرث دموي ــي األك ــاً ه حرب
ــني  مالي  8 ــه  يواج إذ  ــة،  املنطق يف 
ــب  ــة؛ بسب ــاك املجاع ــص هن شخ
ــة والحصار الذي  الحرب السعودي
التحالف  ــود  ــاض (تق الري تفرضه 
ــن إصابة مليون  العربي)، فضالً ع
ــرب تفشٍّ له  ــص بالكولريا، يف أك شخ

يف التاريخ.
ــرى الكاتب أن عدم االستقرار  وي
ــة ينبع من  ــه الجزيرة العربي يف شب
ــي انتهجها محمد  ــات الت السياس
ــس  ــا زار الرئي ــان؛ فعندم ــن سلم ب
األمريكي دونالد ترامب، السعودية 
ــد ويل العهد  ــايض، اعتق ــو امل يف ماي
ــه، إال أن  ــّب لصالح ــاح ته أن الري
القليل فقط مما سعى إليه تحقّق، 

ــه  ــع مضيف ــب م ــق ترام ــد اتف "فلق
ــىل أن إيران تقف وراء  السعودي ع
ــرار الرشق األوسط، لكن  عدم استق
ــرصت حتى اآلن  ــة ذلك اقت مواجه

عىل الترصيحات.
ــرين إن األمر األكرث  ــول كوكب ويق
ــان  ــن سلم ــذه ب ــذي اتخ ــة ال أهمي
ــة  العربي ــارات  واإلم ــاره  حص ــو  ه
ــذا  ــى ه ــو)، وحت ــر (يف 5 يوني لقط
ــوى القليل،  ــم يحقق س ــار ل الحص
ــة إىل االقرتاب من  ــد دفع الدوح فلق
ــا أنه أّدى إىل  ــا وإيران أكرث، كم تركي
تصّدع العالقات بني أنقرة واإلمارات 
ــخ  ــة للتاري ــدة مسيئ ــب تغري بسب
ــر خارجية  ــا وزي ــي أعاده العثمان

اإلمارات، عبدالله زايد.
ــات  الوالي أن  ــه  مقال يف  ــر  ويذك
املتحدة والغرب يعاملون السعودية 
ــة يف املنطقة؛  ــوة إقليمي عىل أنها ق
ألنهم ببساطة يحتاجون أن يبيعوا 

أسلحتهم للحلفاء الخليجيني.

اإلندبندنت: سياسات بن سلمان تزعزع استقرار منطقة شبه الجزيرة العربية

ـــران ـــات الــمــتــحــدة وإســـرائـــيـــل بــتــحــريــض بــعــض الــمــتــظــاهــريــن  لــالنــتــقــام مـــن إي ـــوالي ـــي يــتــهــم  ال ـــان ـــرانروح ـــات الــمــتــحــدة وإســـرائـــيـــل بــتــحــريــض بــعــض الــمــتــظــاهــريــن  لــالنــتــقــام مـــن إي ـــوالي ـــي يــتــهــم  ال ـــان روح
مسلحون حاولوا االستيالء على مراكز أمنية وعسكرية:مسلحون حاولوا االستيالء على مراكز أمنية وعسكرية:

ــالل اجتماعه  ــس اإليراني حسن روحاني خ قلل الرئي
برؤساء اللجان التخصصية يف الربملان من أهمية األحداث 
التي تشهدها البالد وأكد أن إيران ستتجاوز هذه املرحلة.

ــأن االحتجاجات،  ــاه بش ــي يف خطاب ألق ــال روحان وق
ــذه األحداث ال أهمية لها. والشعب اإليراني شهد  امس "ه

الكثري منها وتجاوزها بسهولة".
ــورة  ــام والث ــس النظ ــوم تم ــت الي ــة بات ــع: "املسأل وتاب
ــران  إي ــرار  واستق ــي  القوم ــن  واألم ــة  الوطني ــح  واملصال
ــوا  ليس ــن  املتظاهري ــع  جمي أن  إىل  ــريا  مش ــة"،  واملنطق

مدعومني من الخارج.
ودعا روحاني لتحويل ما حدث خالل األيام املاضية يف 

إيران إىل فرصة لحل املشاكل.
ــب اإليراني  ــن عظمة الشع ــدو غاضب م ــاف: "الع وأض
ــاج فرصة وليس  ــاد واالحتج ــور إيران. االنتق ــاح وتط ونج
ــي القانون  ــىل مخرتق ــريد ع ــه س ــب بنفس ــدا والشع تهدي

ومثريي أعمال الشغب".
ــدة وإرسائيل بتحريض  ــي الواليات املتح واتهم روحان
ــض املتظاهرين لالنتقام من إيران، مشريا إىل أن "العدو  بع

قالها رصاحة إنه سينقل املعركة إىل داخل إيران".
ــدة منيت بهزيمة  ــاده أن الواليات املتح ــن اعتق وعرب ع

كربى بشأن االتفاق النووي أمام حلفائها يف أوروبا.
ــة لها  ــل ال عالق ــن مشاك ــي م ــالده تعان ــد أن ب ــذا وأك ه
ــزالزل والتلوث البيئي،  ــة كالجفاف والتصحر وال بالحكوم
ــت ذاته عىل أن الوضع االقتصادي يف إيران  مشددا يف الوق
ــة يف العالم، وأن  ــاع االقتصادي ــط األوض ــل من متوس أفض

معدل النمو االقتصادي يف البالد بلغ هذا العام 6%.
ــالم يف  ــل الس ــا ألج ــب دورا إيجابي ــران تلع ــر أن إي وذك

سوريا واستقرار العراق ولبنان والدفاع عن املظلومني.
ــن يجب  ــاج لك ــني االحتج ــق املواطن ــن ح ــه م ــع أن وتاب

ــت ذاته إىل  ــا يف الوق ــة، داعي ــل القانوني ــون بالوسائ أن يك
الوحدة الوطنية بني الربملان والحكومة والسلطة القضائية 

والقوات املسلحة.
ــال وزير الدفاع اإليراني أمري حاتمي،  من جهة أخرى ق
ــداء، تسعى لجعل إيران  ــا خارجية وصفها باألع إن أطراف

بلدا مضطربا وغري آمن.
ــن املسؤولني يف  ــه أمام حشد م ــار يف ترصيح أدىل ب وأش
ــاع أمس االثنني، إىل أن "األعداء يبذلون قصارى  وزارة الدف
ــر الشعب اإليراني وتشجيعه عىل  جهدهم لتأجيج مشاع

زعزعة األمن يف البالد".
ودعا وزير الدفاع اإليراني إىل رضورة التضامن والوحدة 
والتكاتف الوطني من أجل إحباط مؤامرات األجانب ودرء 

فتنهم.
ــة املطالب من خالل االحتفاظ  وقال إنه باإلمكان متابع
ــب اإليراني  ــام، موضحا أن "الشع ــن والنظ ــدوء واألم باله

ــه ملتزم  ــة املاضية أن ــود األربع ــالل العق ــل خ ــم دل العظي
ــة نيل حقوقه  ــب القانونية يف متابع ــدوام باألسالي ــىل ال ع

املرشوعة".
ــع األجهزة املعنية  ــد وزير الدفاع أن الحكومة وجمي وأك
ــل، إال أن الحفاظ  ــاد حلول للمشاك ــر جهدا يف إيج ال توف
ــىل االستقرار والنظام وتنفيذ القوانني وااللتزام بالوحدة  ع
ــاء األمن  ــل األفضل إلرس ــي يعد السبي ــن الوطن والتضام

العام واالستجابة ملطالب الناس.
ــدأت باملطالبة  ــة مظاهرات ، ب ــدن إيراني ــد عدة م وتشه
ــة، ورسعان ما رفعت  ــني الظروف املعيشي بالتنمية وتحس
ــارات ضد الرئيس حسن روحاني وضد املرشد األعىل،  شع

وتصف نظام الحكم بالدكتاتور.
ــن مقتل  ــال األمن ع ــع رج ــات م ــرت املواجه ــد أسف وق
ــال  ــة إىل اعتق ــر، باإلضاف ــدد آخ ــة ع ــني، وإصاب 4 مواطن

العرشات.


