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ٹ/احمد المالكي
ــرتاتيجي جديد صادر عن  قال تقرير اس
ــرتاتيجية والدولية  ــات االس الدراس ــز  مرك
ويف  ــتان  أفغانس يف  ــة  التجرب إن  ــا:  بفرنس
ــوريا  ــا وس ــم يف ليبي ــنة ث ــوفو والبوس كوس
ــٍم  ُمْحَك ــيٍق  تنس ــود  وج ــرت  والعراق،اظه
ــي املواضيع  ــائل اإلعالم التي َتْنَتِق بني وس
ــُز من خاللها عىل  ــار الزاوية التي ُتَركِّ وتخت
ــة ملصالح  ــكلة، خدم ــد أو مش ــة أو بل منطق
ــائط  الرشكات (التي تملك نفس هذه الوس
ــة) وخدمة لإلمربيالية ومصالحها  اإلعالمي
االقتصادية أو اإلسرتاتيجية أو االثنني معا، 
ــدول اإلمربيالية  ــني حكومات وجيوش ال وب
ــذه األطراف  ــق ه والحلف األطليس، وُتَنسِّ
ــني (معظمهم من  ــات توجيه اإلرهابي عملي
ــة  ــني يف بداي ــني واملُهّمش ــني واليائس املَُغّفل
ــط العرب)  ــطة نف األمر) وتمويلهم (بواس
ــرات  املخاب ــة  ــإرشاف وكال ــليحهم (ب وتس

األمريكية).
ــو الحلف  ــا، عض ــت تركي ــوريا، كان  يف س
األطليس، وأقرب حليف للكيان الصهيوني 
ــلمون)  املس ــوان  اإلخ ــا  يحكمه ــي  (والت

ــن عبور  ــذه العمليات، م ــوع ه ــور مجم مح
ــوش  والجي ــال  وامل ــالح  والس ــني  اإلرهابي
ــح واآلثار  ــب النفط والقم ــة، وتهري األجنبي
ــوريا،  ــع من س ــدات املصان ــة وُمع التاريخي
ــاب (داعش  ــات اإلره ــد هزيمة تنظيم وبع
ــائل اإلعالم  ــت نفس وس ــرصة)، انقلب والن
ــدول اإلمربيالية، لتنقذ النظام  وحكومات ال
ــبيل املثال،  ــا، وعىل س ــي يف تركي اإلخوانج
ــاف  "اكتش ــية  الفرنس ــلطات  الس ــت  أعلن
ــري  غ أو  ــة  (املُوازي ــة"  الخفي ــارف  املص
ــوىل  ــي تت ــا الت ــان وتركي ــمية) يف لبن الرس
ــة،  اإلرهابي ــات  التنظيم ــطة  أنش ــل  تموي
وتورط مسؤولني أتراك يف عمليات التمويل، 
وفق مدير جهاز مكافحة تمويل اإلرهاب يف 
ــتغلت حكومة فرنسا الفرصة  ــا، واس فرنس
للتضييق عىل عدد من املنظمات اإلنسانية 
والثقافية، املساجد وإغالق بعضها، بذريعة 
ــا متطرفاً)  ــون بعضه ــّرف" (وقد يك "الّتَط
لكن الحملة ترافقت مع هجوم عنرصي ضد 
ــا هو عربي (اللغة والحضارة والفنون  كل م
ــالم"  ــِرشَ يف باب "اإلس ــا ُح واألدب) وكل م
ــرف أو اإلرهاب فقط)، وكانت  (وليس التط

ــر  ــهر فرباي ــَدًرا يف ش َمْص ــا  ــة فرنس حكوم
ــة األوروبية "خطة  ــرار املفوضي 2017م إلق
ــاب"، بينما ال  ــل اإلره ــة تموي ــل ملكافح عم
ــيس (ويف مقدمته إعالم  ــزال اإلعالم الفرن ي
القطاع العام) ُيفاِخر بـ"انتصارات" داعش 
والنرصة ضد قوات النظام السوري، وكأنها 
ــية،  ــش واملُخابرات الفرنس ــازات للجي إنج
ــة  ملراقب ــة  خط ــا  وأوروب ــا  فرنس ــرت  وأق
ــوال "للحيلولة دون  ــل األم ــات تحوي عملي
ــني"، وبهدف تجفيف  ــا إىل اإلرهابي وصوله

منابع التمويل.
ــوات تأتي ضمن  ــذه الخط ــع أن ه والواق
ــارف تطالب بها  ــت املص ــرارات مالية كان ق
ــة 2009-2008، إليداع كافة األموال  منذ أزم
ــة (والبلدان  ــدان األوروبي ــة يف البل املتداول
ــتفيد منها  الفقرية أيًضا) يف املصارف، ليس
ــراض الرشكات  ــام إْق ــرصيف ونظ ــام امل النظ
ــْحِب  ــا، مع َس ــاري، وغريه ــراض العق واإلق
ــة املرتفعة (بدًءا  ــة ذات القيم األوراق املالي
ــة  املفوضي ــرت  وأق ــورو)،  ي  500 ــة  بورق
األوروبية إلغاء البطاقات "املدفوعة سلفا" 
ــن ترفض  ــتخدمها الُفقراء الذي ــي يس والت

ــم  لديه ــس  لي ــن  ِمّم أو  ــم  ُقُبوله ــارف  املص
أموال كافية إليداعها يف حسابات مرصفية 

(مقابل عمولة غري ُمَربَّرة).
قدرت املخابرات األمريكية عدد املقاتلني 
األجانب (من بلدان غري "إسالمية") الذين 
ــوريا  ــة يف س ــات اإلرهابي ــوا باملنظم التحق
ــني ألف إرهابي، ال يزال  والعراق بنحو أربع
ــالح  ــل الس ــات) يحم ــة مئ ــم (بضع بعضه
ــا  فيما خرج البقية، وقدرت مخابرات فرنس
ــيني ذهبوا إىل  ــن الفرنس ــوايل 1700 م ان ح
ــجيع  2013م(بتش ــذ  من ــراق  والع ــوريا  س
ــائل اإلعالم  ــن وس ــة وم ــن الدول ــي م ِضْمِن
ــاد منهم نحو  ــة") ع ــات "الحقوقي واملنظم
ــرون يحاولون  ــو 500 آخ ــزال نح 250 وال ي
ال  ــي  الت ــا)  (فرنس ــم  بالده إىل  ــودة  الع
ــاول املخابرات  ــب يف عودتهم، فيما تح ترغ
ــة واألوروبية توجيه من نجا منهم  األمريكي
من املوت ومن صلََّبْت عوَدُهم املعارك، نحو 
ــض مناطق  ــتان وربما بع ــني وأفغانس الفلب
ــيا) وميانمار قريًبا  ــني والقوقاز (روس الص

(ألنها عىل مشارف الصني).
ــرات "الغربية"  ــر املخاب ــرت تقاري وأَْظه

ــات  ــُروج مئ ــدة ُخ ــات املتح ــهيل الوالي تس
ــع الالجئني املدنيني،  اإلرهابيني األجانب م
بعد تسديد رشوة لقادة املليشيات الُكْرِدية، 
ودخول تركيا، مقابل رشوة أيًضا إىل رشطة 
الحدود والجيش الّرتِْكّينْي، واستبقت فرنسا 
ــعودية واإلمارات يف  األحداث، بتوريط الس
تمويل جيش افريقي تقوده فرنسا، ملكافحة 
ــاحل  ــا ودول "الس ــوار ليبي ــاب، يف ج اإلره
ــة بالصحراء الكربى)،  اإلفريقي" (املحيط
ــميها الدبلوماسيون  وهي املناطق التي يس
ــىل  ع ــة"  الرمادي ــق  "املناط ــكريون  والعس
خريطة العالم، والتي قد تستقبل املنظمات 
ــوريا،  اإلرهابية بعد هزيمتها يف العراق وس
ــن  م ــة"  الّرمادي ــق  "املناط ــذه  ه ــكل  وتتش
ــتان وبعض مناطق  ــن وأفغانس ليبيا واليم
ــاحل  ــة "الس ــال ومنطق ــتان والصوم باكس
ــوًدا أخرى  ــغال العالم ُعُق ــي"، إلش اإلفريق
ــوء" والهجرة  ــاب" و"اللج ــا "اإلره بقضاي

غري النظامية، وغريها...
* مركزالدراسات االسرتاتيجية 
والدولية "فرنسا"

روسيا أمام تحديات وفرص جديدة بعد انتخابات روسيا أمام تحديات وفرص جديدة بعد انتخابات ١٨١٨ مارس مارس
موسكو/وكاالت 

ــاري من أجل  ــهر الج ــيتوجه الروس يف 18 من الش س
ــول عىل  ــل الحص ــن أج ــد، وم ــهم الجدي ــاب رئيس انتخ
ــتجرى  ــيا، والتي س ــم دقيق للوضع الحايل يف روس تقيي
ــروس خارج  ــني ال ــية للمواطن ــات الرئاس ــا االنتخاب فيه
ــياق التحديات  البالد، ينبغي أن يدرس موقف البلد يف س
واألزمات الداخلية والخارجية وخاصة تلك التي تتفاعل 
ــة  ــة األمريكي ــع السياس ــرتاتيجي م ــح واس ــكل واض بش
ــة واإلقليمية"  ــة واالقتصادي ــة الداخلي ــا فيها " البيئ بم
ــة وتخطيط أهدافه  ــوم بوتني بهندس ــكو. وبينما يق ملوس
ــددة يف التعامل مع الجهات  ــية متع وتطلعاته بدبلوماس
الفاعلة الدولية واإلقليمية، فإنه يهدف أيضاً إىل تحويل 
ــني  ــية يف 18 مارس إىل مرسح لتحس ــات الرئاس االنتخاب

موقفه من خالل زيادة أصواته يف االقرتاع.
العالقات مع أمريكا..

ــات  التحدي ــن  م ــّد  يع ــي،  األمريك ــرويس  ال ــاون  التع
ــة الخارجية يف موسكو. حيث يحاول  الرئيسية للسياس
ــب نقاط جديدة أمام واشنطن وذلك من خالل  بوتني كس
ــتفادة من مجموعة متنوعة من التحديات الثنائية  االس
ــا أزمات  ــن بينه ــية. م ــراف والدبلوماس ــددة األط واملتع
ــن األهمية، كاألزمة  ــات متفاوتة م ــات ذات درج ومواجه
ــمالية، واملواجهة  ــة الش ــة والكوري ــورية واألوكراني الس
ــغيل، بما يف  ــوذ الناتو، واتفاقيات بدء التش ــع مجال نف م
ــات، والصواريخ  ــاع الصاروخي ودفاع الغواص ذلك الدف
ــرية  ــخ قص ــن الصواري ــة م ــارات، ومجموع ــرة للق العاب
ــطة املدى من الرؤوس الحربية الذرية الجديدة.  ومتوس
ــابق، مثل االتفاق  ــات أخرى يف الس ــد تم تجاهل تحدي ق
ــام،  ــي يف العراق والش ــم داعش اإلرهاب ــووي، وتنظي الن
ــكو مع تل أبيب، واستغالل موسكو للوبي  وعالقات موس
اليهودي يف أمريكا، واألزمة اليمنية، والتنافس يف الرصاع 
ــون أقل أهمية من  ــطيني اإلرسائييل، والتي قد تك الفلس

الرصاعات السابقة.
ــتفاقت من جديد وأصبح  ــية اس ــية الروس  الدبلوماس

ــاك تحديات  ــذه االزمات. وهن ــاب يف ه ــب لها حس يحس
ــمل ما ييل:  ــن اعتبارها من املرتبة الثالثة تش أخرى يمك
ملكية األرايض يف املنطقة الشمالية، والحرب السايربية، 
ــاريع  ــمالية ومش ــار الش ــاز يف تي ــب الغ ــوط أنابي وخط
ــني الجنوبي  ــات يف بحر الص ــرتيم، والتحدي ــتورك س س
وكوبا وفنزويال، وأخرياً بيع األسلحة الروسية يف املناطق 
ــرتاتيجية ألمريكا، كبيع S 400 إىل تركيا والسعودية  االس

ومرص والعراق.
ــيايس واالقتصادي الهش  يعّد النظام االشرتاكي الس
ــيا، خاصة  ــكالت التي تكافحها روس واحداً من أبرز املش
ــة التي فرضتها أمريكا وأوروبا  بعد العقوبات االقتصادي
ــا عواقب  ــة والتي كانت له ــة األوكراني ــد األزم ــا بع عليه
ــكل كبري  ــاد الرويس حيث أثرت بش ــة عىل االقتص وخيم
ــتثمار  عىل االزدهار والنمو االقتصادي، وانخفاض االس
ــع تناولها  ــذه املواضي ــبة الفقر. ه ــاع نس ــرويس وارتف ال
بوتني بكل صدق واعرتف بها متعهداً بالقضاء عىل الفقر 

ــنوات. وكانت وزارة الخزانة  يف روسيا يف غضون ست س
ــرض عقوبات  ــة املايض ف ــت يوم الجمع ــة أعلن األمريكي
ــية وبعض الشخصيات يف  ــخصيات روس جديدة عىل ش
ــك بحجة األزمة األوكرانية تشمل  ــك ولوغانس دونيتس
ــع رشكات إضافة إىل  ــياً وأوكرانياً وتس ــؤوًال روس 21 مس
ــىل 12 رشكة أخرى غري أن  ــت العقوبات املفروضة ع تثبي
ــية أكدت أن العقوبات األمريكية  وزارة الخارجية الروس
الجديدة عىل روسيا عبثية ولن تنجح يف تحقيق أهدافها 
السياسية داعية واشنطن إىل فهم عقم حملتها العقابية.

ــيا  ــي تواجهها روس ــرى الت ــات األخ ــني األزم ــن ب وم
ــية يف البيئة  ــىل املصالح الروس ــألة كيفية الحفاظ ع مس
ــبل مواجهة محاوالت تقويضها  األوروبية اآلسيوية وس
عرب العقوبات األمريكية، والحفاظ عىل نفوذها التقليدي 
ــرتكة بني أوراسيا  ــاريع املش يف إطار تصميم وتنفيذ املش
ــاريع تعّد من  ــة إىل حماية هذه املش ــنغهاي؛ والحاج وش
أبرز االهتمامات التي تقلق السياسة الخارجية الروسية 

هذه األيام.
بوتني واالنتخابات

ــط بوتني،  ــاله، يخط ــورة أع ــاوف املذك ــوء املخ ويف ض
ــية هذا  ــات الرئاس ــة، لالنتخاب ــة والذكي ــكاره الدقيق بأف
ــتبدأ غداً للمواطنني الروس  ــام يف 18 مارس، والتي س الع
خارج البالد، حيث قام بوضع خطة عامة واسعة النطاق 
ــذ بمبادرات  ــرأي العام من خالل األخ ــن أجل جذب ال م
ــدة يف املناطق  ــني إدارات جدي ــرب تعي ــاد ع مكافحة الفس
ــهدت بعض  ــاد اإلداري ( حيث ش ــي تعاني من الفس الت
ــية إقاالت واعتقاالت لبعض  ــتان الروس املناطق كداغس
ــاء  ــن الفض ــتفادة م ــام باالس ــا ق ــاك) كم ــؤولني هن املس
ــرب إقامة الخطابات  ــكل مميز ع االلكرتوني واملجازي بش
ــكل إيجابي  ــباب، كما وتفاعل أيضاً بش املبارشة مع الش
ــطى األمر الذي جعل االنتخابات أكرث  مع الطبقات الوس

دفئاً وغري مقلقة بالنسبة له.
ــيفوز باالنتخابات  ومن هذا املنطلق، يبدو أن بوتني س
الروسية القادمة بكل أريحية، حيث أشارت استطالعات 
الرأي الحكومية إىل أنه سيحصل عىل ما يرتاوح بني 60 و 
65 يف املئة من األصوات يف االنتخابات الروسية القادمة. 
ــوز يف الدورة األوىل  ــرويس واثقاً من الف ــدو الرئيس ال ويب
ــج التي حصل عليها عام  ــبة أصوات أعىل من النتائ بنس
ــور ذات  ــات ألم ــه إىل االلتف ــا دفع ــي %52.5، م 2000 وه
ــيا  ــرث وخاصة تلك األزمات التي تواجهها روس أهمية أك
ــب املزيد من املكاسب عرب اتباع سياسة  وذلك بهدف كس
ــا وأمريكا. ويف  ــع أوروب ــة م ــه الخارجي ــة يف عالقات املرون
ــكل كبري عىل الصعيد  ــكو بش ــياق، تضغط موس هذا الس
الدبلومايس عرب خطاب جديد ملعالجة العقوبات الغربية 

التي فرضتها أملانيا وفرنسا.
ــيختار سكان روسيا يف 18 مارس 2018 رئيساً  هذا وس
ــم فالديمري  ــحني أوله ــني 8 مرش ــن ب ــم م ــداً لبالده جدي
بوتني، بافل غرودينني، فالديمري جريينوفسكي، سريغي 
ــورايكني، بوريس تيتوف، غريغوري  بابورين، مكسيم س

يفلينسكي، و كسينيا سوبتشاك.

بعد القضاء على "داعش"؛ هل ستفي أمريكا بوعودها وترحل من سوريا؟بعد القضاء على "داعش"؛ هل ستفي أمريكا بوعودها وترحل من سوريا؟
عواصم/ وكاالت

ــبت املايض،  ــدة الس ــات املتح ــس الوالي ّرصح رئي
ــوريا من أجل  ــاءت إىل س ــوات األمريكية ج ــأن الق ب
ــش اإلرهابية وعند  ــم داع ــوات تنظي ــاء عىل ق القض
ــم اإلرهابي، فإن  ــاء عىل هذا التنظي ــاء والقض االنته
ــوريا والعودة  ــتقوم بمغادرة س ــوت األمريكية س الق
ــاؤل هل  ــدة. وهنا يجدر بنا التس ــات املتح إىل الوالي

سيفي الرئيس "ترامب" بما قاله وّرصح به؟
والجواب عىل هذا السؤال، هو أنه ال يمكن الوثوق 
ــود التي  ــات والوع ــك الترصيح ــري بتل ــو بقدر يس ول

أطلقها "ترامب". ولكن ملاذا؟
ــاب  اإلره ــة  بمكافح ــم  ادعاءاته إن  أوالً، 
ــي إال كذبة  ــي ما ه ــش" اإلرهاب ــم "داع وتنظي

واضحة:
ــم  ــة تنظي ــداً إىل محارب ــون أب ــَع األمريكي ــم يس ل
ــش اإلرهابي والقضاء عليه ولن يقوموا بذلك يف  داع
املستقبل، فلقد اعرتفت "هيالري كلينتون" برصاحة 
ــاء  ــأن الحكومة األمريكية قامت بإنش يف مذكراتها ب
ــبه  ــاله إىل ش ــش اإلرهابي وقامت بإرس ــم داع تنظي
ــتخدامه كذريعة للقيام  ــيناء املرصية، الس جزيرة س
ــكرية املحّرمة يف تلك املناطق  ببعض العمليات العس
ــتعانة  وأعربت "كيلنتون" أن األمريكيني قاموا باالس
ــق أهدافهم  ــن أجل تحقي ــم اإلرهابي م ــذا التنظي به
ــوات املقاومة املوجودة يف  ــاء عىل بعٍض من ق والقض

منطقة الرشق األوسط..
ــريه والقضاء عليه،  ــعون إىل تدم ــك فهم ال يس لذل
ــن ذلك، فهم الذين يقومون بإدارته  بل عىل العكس م
ولقد قّدمت السلطات السورية والعراقية واألفغانية 
ــىل عمليات النقل  ــكاوى ع ــية الكثري من الش والروس
ــي تقوم بها طائرات الهليكوبرت األمريكية  الجوي الت
ــالمية  ــة اإلس ــم الدول ــة وتنظي ــات اإلرهابي للجماع
ــك االدعاءات  ــم. لذلك، فإن تل ــلحتهم ومعداته وأس
ــش  داع ــم  وتنظي ــاب  اإلره ــة  بمكافح ــة  األمريكي
ــة لن تنطيل عن أي  ــي ما هي إال كذبة واضح اإلرهاب

شخص.
ــك الترصيحات  ــا أن نثق بتل ــا، ال يمكنن ثاني

األمريكية:
لقد لحقت بالقوات األمريكية الكثري من اإلخفاقات 
ــط ونتيجة  والهزائم املتتالية يف منطقة الرشق األوس
ــات التي يطلقها  ــأن املواقف والترصيح لذلك نرى ب
ــني فيما يخّص  ــيني األمريكي ــادة والسياس بعض الق
ــة  ومليئ ــة  متزعزع ــت  أصبح ــورية،  الس ــة  القضي
ــلطات يف  ــعى الس ــرى تس ــة أخ ــن جه ــأس. م بالي
واشنطن إىل فرض سيطرتها عىل منطقة غرب آسيا 
ــاحة  ــل الحفاظ عىل هيمنتها عىل الس وذلك من أج
ــىل  ــيطرة ع ــعى إىل الس ــا تس ــذا فإنه ــة وله العاملي

األوضاع يف سوريا بما يتماىش مع مصالحها.
ــوف  ــا تلك، فإنها س ــق مطامعه ــن أجل تحقي وم
ــوريا، أو إنها ستقوم  ــعى إىل تقسيم وإضعاف س تس
ــودة يف  ــيات املوج ــات وامليلش ــك التحالف ــم تل بدع
ــور  ــه مح ــوف يف وج ــرب للوق ــة للغ ــوريا واملوالي س
ــتقيم تحالفاً  املقاومة أو إنها إذا ما اضطرت، فإنها س
ــوات املوالية  ــك الق ــأن تل ــرون ب ــم ي ــيا. فه ــع روس م
ــزب الله، ال  ــل اإليرانيني وح ــورية مث ــة الس للحكوم

ــوريا وال ينبغي أن  ــودة يف س ــون موج ــي أن تك ينبغ
تظّل سوريا تحت املظلة الروسية وهذه هي األهداف 
الحقيقية التي تسعى الواليات املتحدة إىل تحقيقها 
ــي اتخذتها  ــاءات الت ــت تلك االدع ــوريا وليس يف س
ــوريا والتي عّربت فيها بأن هدفها  ذريعة للبقاء يف س
ــات  ــة التنظيم ــن ومكافح ــالم واألم ــق الس ــو خل ه
اإلرهابية املوجودة يف سوريا والسيما تنظيم داعش 

اإلرهابي.
ــات  ــور الجماع ــّلح وظه ــزاع املس ــة الن ــذ بداي من
ــوريا، بدأ  ــام الحاكم يف س ــة للنظ ــة املعارض اإلرهابي
األمريكيون بتقديم الكثري من الدعم لتلك الجماعات 
اإلرهابية املسّلحة بهدف اإلطاحة بالنظام السوري 
ــزوا يف بداية األمر  ــد" ولقد رّك ــار األس والرئيس "بش
ــكري واللوجستي  عىل تقديم الكثري من الدعم العس
ــة التي كان لها توّجه  ــوات الجيش الحّر واملعارض لق
ــات املتحدة  ــت الوالي ــك الوقت، كان ــي ويف ذل علمان
ــة األخرى  ــات اإلرهابي ــم الجماع ــا بدع ــوم أيض تق
ــايس واملتمثل يف  ــك من أجل تحقيق هدفها األس وذل

اإلطاحة بالحكومة والرئيس السوري.
ويف عام 2014، أُجرب األمريكيون عىل وضع تنظيم 

ــرصة يف قائمة  ــة الن ــوات جبه ــي وق ــش اإلرهاب داع
الجماعات اإلرهابية وذلك بعد ما ُنرشت تقارير ُتفيد 
ــا بالعديد من  ــني اإلرهابيتني قامت ــأن تلك الجماعت ب
ــية ضد املواطنني األبرياء  الجرائم الفظيعة والوحش
ــاً بأنهم  ــن األمريكيون أيض ــراق وأعل ــوريا والع يف س
ــك املجموعتني  ــاء كلياً عىل تل ــيعملون عىل القض س
ــعارات واهية  ــي إال ش ــك الترصيحات ما ه ــن تل ولك
ــر  ــة لتربي ــدة كذريع ــات املتح الوالي ــتخدمها  ستس
ــذ أي  ــن تتخ ــط ول ــرشق األوس ــة ال ــا يف منطق بقائه

خطوات فّعالة يف ذلك االتجاه.
ــدأ  تب أن   ،2017 ــرب  نوفم  21 يف  ــع  املتوق ــن  م كان 
ــكل تدريجي  ــحب قواتها بش ــدة بس ــات املتح الوالي
ــة تنظيم داعش  ــالن عن هزيم ــك بعد ما تم اإلع وذل
ــوريا  ــور املقاومة يف س ــوات مح ــىل يد ق ــي ع اإلرهاب
ــات املتحدة  ــِف الوالي ــم ت ــديد ل ــف الش ــن لألس ولك
ــا من األرايض  ــحب قواته ــا تلك ولم تقم بس بوعوده
ــطتها العسكرية يف  ــورية، بل إنها زادت من أنش الس
ــعى اآلن إىل  ــق والغريب يف األمر أنها تس ــك املناط تل
تشكيل جيش مؤلف من 30 ألف جندي. فهل هم هنا 

ملحاربة تنظيم داعش اإلرهابي؟! بالتأكيد ال.
إنهم لن يقبلوا أن ُيهزم تنظيم داعش اإلرهابي يف 
هذا البلد وذلك ألنهم، أوًال: ال يريدون أن تكون قوات 
ــوا ذلك  ــم الذين هزم ــاؤه ه ــد" وحلف ــس "األس الرئي
التنظيم اإلرهابي، وثانياً: ألنهم يحتاجون إىل ذريعة 
ــم بهزيمة  ــوريا وذلك ألن قبوله ــر بقائهم يف س لتربي

داعش يف سوريا ُسيجربهم عىل مغادرة هذا البلد.
ــك  تل ــي  ه ــا،  هن ــخرية  للس ــري  املث ــيشء  ال إن 
ــا "دونالد ترامب" أثناء  االنتقادات التي كان يطلقه
ــو فيها الحكومة  ــه االنتخابية والتي كان يدع حملت
ــدان  البل ــؤون  ش يف  ــل  التدخ ــدم  ع إىل  ــة  األمريكي
ــه عندما  ــيا ولكن ــرب آس ــيما دول غ ــرى والس األخ
ــل اليشء  ــتمر يف فع ــض، اس ــت األبي ــل إىل البي وص
ــه بل إنه زاد من الوجود األمريكي يف الكثري من  نفس

البلدان حول العالم.

مخاوف تونسية من تحركات سعودية إلعادة بن علي للحكممخاوف تونسية من تحركات سعودية إلعادة بن علي للحكم
تونس/ وكاالت

"ثورة الياسمني" والتي تعرف أيضاً بثورة 
ــمرب  ــت يف 17 ديس ــة حصل ــة والكرام الحري
ــن العابدين بن عيل"  2010م وأطاحت بـ "زي
ــرب من  ــابق الذي ه ــيس الس ــس التون الرئي
ــعودية.  الس إىل  ــر2011م  يناي  14 يف  ــرصه  ق
ــت الرياض  ــمني لطاملا كان ــل ثورة الياس وقب
ــم يكن من  ــع تونس، لذا ل ــة وطيدة م يف عالق
ــعودية املهرب الذي  املستغرب أن تكون الس
ــوع، وبعد  ــس التونيس املخل ــه الرئي ــأ إلي لج
مرور أكرث من 7 سنوات عىل الثورة التونسية 
ــعودية تحتضنه يف أرضها حتى  ال تزال الس
ــدة مفادها  ــل إن هناك معطيات جدي اآلن، ب
ــه إىل الحكم  ــعى إىل إعادت ــعودية تس أن الس
ــه  ــاعد في ــري تتس ــج كب ــرب برنام ــس ع يف تون
ــل  ــارص يف الداخ ــض العن ــارات وبع ــع اإلم م

التونيس.
ردود أفعال على زيارة براهم إىل السعودية

ــياق، جاء لقاء وزير الداخلية  ويف هذا الس
ــلمان يف  ــك س ــم واملل ــي براه ــيس لطف التون
الرياض ليفّجر موجة تساؤالت بني األوساط 
ــض  بع رأى  ــث  حي ــس،  تون يف  ــية  السياس
ــيني أن أهداف  ــيني التونس ــني السياس املحلل
ــا  ــا وخروجه ــة وتوقيته ــري املعلن ــارة غ الزي
ــر مريب ومثري  ــرف الدبلومايس" أم عن "الع
ــب التونيس نرص  ــم الكات ــن بينه ــكوك م للش
الدين السويلمي والذي تهكم عىل االجتماع 
قائًال "اعتمر أو لم يعتمر؟ اختلفت الروايات 
ــن صحيحها، من  ــط علينا ضعيفها م واختل
ــم ملاذا  ــن ال نعل ــا، فنح ــن غريبه ــنها م حس
ــت لبيك  ــم! هل كان ــر لطفي براه ــى الوزي لّب
ــة أخرى غري تلك  ــم عمرة أم ذهب لتلبي الله
ــة  ــة أم تلبي ــة ديني ــي تلبي ــل ه ــودة، ه املعه
ــال، أم تراه  ــّد الرح ــية، هل تجّهز وش سياس

شّد الرحال ليتجهز؟"
ــف النائب يف الربملان التونيس عن  كما وص
ــس اإلرادة" عماد الدايمي  حزب "حراك تون
ــا  ومدته ــا  توقيته يف  ــة  "املريب ـــ  ب ــارة  الزي

وتفاصيلها الربوتوكولية"
ــيس  ــة التون ــدد، دّون الداعي ــذا الص ويف ه
ــع  ــه يف موق ــىل صفحت ــب ع ــن رج ب ــري  بش
ــبوك قائًال "وزير  ــل االجتماعي فيس التواص
ــا  وحريتن ــا  ثورتن ــداء  أع ــد  عن ــا  داخليتن
ــي الحكومة  ــىل البرش. أعن ــد املتألهني ع وعن

السعودية بكل وضوح. ربي يقّدر الخري!".
ــام  ــروف وس ــيس املع ــي التون ــا املحام أم

ــان فقال: إن "زيارة غريبة وغري مفهومة  عثم
ــعودية من قبل كوادر أمنية بمن  إىل ملك الس
ــم والناطق  ــر الداخلية لطفي براه فيهم وزي

الرسمي باسم الوزارة خليفة الشيباني".  
ــن  ضم ــر  اآلخ ــض  البع ــا  أدرجه ــا  فيم
ــيق األمني والخطط املشرتكة ملحاربة  التنس
ــم  ــمي باس اإلرهاب، من بينهم الناطق الرس
ــًال إن  ــريي قائ ــاد الخم ــة، عم ــة النهض حرك
ــارة للوزير  ــداف الزي ــول أه ــاً ح ــاك لغط هن
ــيناريو ما  ــتبعداً أي وجود لس التونيس، مس

يحاك ضد النهضة يف تونس.
مجتهد يكشف الحقائق...

ــاؤالت بعد نرش املغّرد  وقد زادت هذه التس
السعودي املشهور واملثري للجدل "مجتهد"، 
ــة الحاكمة يف  ــن العائل ــه م ــذي يّدعي قرب ال
ــة من التغريدات عىل موقع  السعودية، سلس
ــار الجمعة  ــرت نه ــي توي ــل االجتماع التواص
ــات مثرية عن  ــف فيها عن معلوم املايض كش
زيارة وزير داخلية تونس لطفي براهم حالياً 
ــة والدور الحقيقي لـ (ابن عيل) فيما  للمملك

يجري يف تونس.
ــىل  ــرشت ع ــي ن الت ــدات  ــب التغري وبحس
حساب مجتهد، قال فيها األخري "إن الحكومة 
ــعودية ال تزال ترغب يف إعادة (ابن عيل)  الس
ــي  ــج إعالم ــذ برنام ــك بتنفي ــم، وذل إىل الحك
ــعب التونيس أن  ــاع الش ــي إلقن ــيايس أمن س
الوضع تحت حكمه أفضل بكثري مما هو عليه 
ــون هم واإلمارات نفوذهم املايل  اآلن، ويمارس

هناك لتهيئة الشعب التونيس لذلك".
ــة لطفي  ــر الداخلي ــد إن وزي ــل مجته وأكم
برهام العب أسايس يف هذا الربنامج وقال إنه 
ــن قبل حيث كان قبل  لعب باألمن التونيس م
ــؤوًال عن عملية  ــني وزيراً للداخلية، مس أن يع
ــرى تنفيذها  ــة (تمثيلية)، ج ــة وهمي إرهابي
ــارات لتربير مزيد  ــعودية واإلم ــم من الس بدع
ــلطة األمن وبيان خطر  ــيع س من القمع وتوس
ــن  ــث ع ــهيل الحدي ــرياً تس ــالميني، وأخ اإلس

عودة (ابن عيل).
أن  ــد  ــح مجته أوض ــارة  الزي ــبب  ــن س وع
السعودية أّرصت عىل برهام املجيء شخصياً 
ــعودية تحت عنوان أداء العمرة حتى  إىل الس
ــل  ــع بالتفصي ــتعراض الوض ــن اس ــن م يتمك
ــبب طالت  ــات. ولهذا الس ــه التوجيه وإعطائ
مدة الزيارة وحاول الجانبان إعطاءها غطاء 

سياسياً بمقابلة امللك ووزير الخارجية.
ــني تونس  ــية ب ــات السياس ــر أن العالق يذك
والرياض تتسم باملّد والجزر يف اآلونة األخرية 
ــن قضايا تعترب  ــبب مواقف تونس م وذلك بس
ــايس وال تصّب  ــعودية الالعب األس فيها الس
ــض إدخال  ــا أنها ترف ــن بينه ــا م يف مصالحه
ــوىض، ترفض محارصة قطر،  لبنان يف حالة ف
ــكري يف ليبيا،  ــاء والحل العس ــض اإلقص ترف
ترفض تصنيف "حزب الله" إرهابياً وتطالب 
ــة أن  ــران والخالص ــع طه ــدة م ــات جي بعالق
تونس تسعى إىل تحصني نفسها من عواصف 

العالم العربي املعقدة.

التحقيق يف تورط إماراتي بدعم وصول ترامب للبيت األبيضالتحقيق يف تورط إماراتي بدعم وصول ترامب للبيت األبيض
عواصم/ وكاالت

ــر،  مول ــرت  روب ــي  املدع ــق  فري ــتجوب  اس
ــرويس باالنتخابات  ــق يف التدخل ال الذي يحق
ــل  ــرية رج ــابيع األخ ــالل األس ــة، خ األمريكي
ــي جورج  ــل لبنان ــي من أص ــال األمريك األعم
ــاراً لويل عهد أبوظبي  نادر، الذي يعمل مستش
ــذي يجعل اإلمارات  ــن زايد" األمر ال "محمد ب
ــات  باالنتخاب ــل  التدخ ــف  مل يف  ــة  متورط

األمريكية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، 
ــهوداً آخرين  أمس األحد، لقد طالب الفريق ش
بتقديم ما لديهم من معلومات عن أي محاوالت 
ــيايس  ــوذ الس ــرشاء النف ــون ل ــا اإلماراتي بذله

باملال لدعم ترامب خالل حملته الرئاسية.
وتكشف الصحيفة: إن نادر "بات اآلن محور 
ــعى  ــّك يف أن نادر س تحقيقات مولر، الذي يش
ــالل توجيه  ــن خ ــيايس م ــوذ الس إىل رشاء النف

األموال لدعم ترامب خالل حملته الرئاسية".
ــأل  ــهود، س ــالل تحقيقه مع الش ــر، وخ مول
ــري إىل  ــت األبيض، ما يش ــادر يف البي ــن دور ن ع
ــاص  ــي الخ ــراه املحام ــذي أج ــق ال أن التحقي
ــرويس يف  ــل ال ــد التدخ ــا بع ــع إىل م ــد توس ق
ــاً التأثري  ــمل أيض ــات األمريكية، ليش االنتخاب
اإلماراتي عىل إدارة ترامب، بحسب الصحيفة.
ــوم بتحقيقات  ــار إىل أن املحقق مولر يق يش
ــل الرويس  ــف عن طبيعة التدخ ــعة للكش واس
ــات األمريكية التي جرت يف نوفمرب  يف االنتخاب

2016، وأوصلت ترامب إىل البيت األبيض.
ــادر املؤثرة،  ــاالت ن ــىل اتص ــة ع ــد األمثل أح
ــابقاً، هو ما جرى  ــي لم يتم اإلبالغ عنها س والت
ــادر)  ــتعان (ن ــا اس ــايض عندم ــف امل يف الخري
ــة  ــس الرشك ــدي، مؤس ــوت بروي ــه غلي بصديق
ــت صفقات بمئات املاليني من  األمنية التي وّقع
ــّد برويدي  ــارات، حيث يع ــع اإلم ــدوالرات م ال
مؤسس أكرب صندوق لدعم دونالد ترامب خالل 

االنتخابات الرئاسية.
ــدي عىل عقد لقاء خاص غري  وقد عمل بروي
ــات  ــد وترامب لدعم سياس ــمي بني ابن زاي رس

الواليات املتحدة املتشددة يف املنطقة.
ــع الصحيفة األمريكية، إن ترامب أعلن  وتتاب
عن تحالفه مع ابن زايد يف دعم الوريث الجديد 
للعرش السعودي، محمد بن سلمان، فضًال عن 

تصعيد املواجهة مع إيران وقطر.
ــتضيف أكرب قاعدة  ــر؛ التي تس ويف حالة قط
ــد ترامب للحصار  ــة، فإن تأيي ــكرية أمريكي عس
يف  ــه  وضع ــر،  قط ــىل  ع ــعودي  الس ــي  اإلمارات
ــون،  ــع وزير خارجيته ريكس تيلرس مواجهة م
ــالل اجتماعه غري  ــد خ ــن زاي ــب اب ــذي طال وال

الرسمي بإقالته، حسب الصحيفة.

ــاً)  ــادر (58 عام ــام ن ــة: ق ــت الصحيف وتابع
ــالل  ــض خ ــت األبي ــررة إىل البي ــالت متك برح
ــة الواليات  ــب رئاس ــويل ترام ــهر األوىل لت األش
املتحدة، حيث اجتمع مع ستيفن بانون (الذي 
ــب  ــاري ترام ــري مستش ــب كب ــغل منص كان يش
ــرن  كوش ــد  وجاري ــرتاتيجية)،  االس ــؤون  للش
ــة السياسة  ــار وصهر ترامب)، ملناقش (مستش
ــة يف الخليج الفاريس، وذلك قبل زيارة  األمريكي

ترامب إىل السعودية يف مايو 2017.
ــون تلّقى  ــض املطلعني، فإن بان ــب بع وبحس
ــماح ملستشار ويل عهد  دعماً مالياً من أجل الس
ــرار يف البيت  ــول إىل صّناع الق ــي بالوص أبوظب

األبيض، وقال آخرون إن كوشرن أّيده يف هذا.
يف  ــي  اإلمارات ــفري  الس ــض  رف ــه،  جهت ــن  م
ــف العتيبة، التعليق عىل األنباء  واشنطن، يوس
ــد  ــار ويل عه ــم مستش ــن ض ــت ع ــي تحدث الت

أبوظبي إىل تحقيقات مولر.
إن نادر شخصية غامضة، ففي التسعينيات 

ــايت، التي  ــط إنس ــرشق األوس ــرأس مجلة ال ت
ــرب واإلرسائيليني  ــؤولني الع وفّرت منرباً للمس

للتعبري عن آرائهم لجمهور واشنطن.
ــة "بالك  ــح رشك ــهيل من ــل عىل تس ــا عم كم
ــة الخاصة عقود للعمل  ووتر" األمنية األمريكي
ــة إيريك  ــس الرشك ــدا بمؤس ــا ح ــراق، م يف الع
ــار ناجح لتطوير  برينس إىل وصفه بأنه مستش

األعمال التي نفذتها رشكته يف العراق.
ــاراً  ــام 2016، اختري نادر ليكون مستش يف الع
ــث نجح يف عقد اجتماع  لويل عهد أبوظبي، حي
ــس صندوقاً لدعم  مع إليوت برويدي، الذي أس
دونالد ترامب، ولديه رشكة أمنية واسعة مقرها 
كاليفورنيا، حيث تقدم الرشكة خدمات أمنية يف 
ــاً للحكومات األجنبية،  الواليات املتحدة وأيض

وتضم ضباطاً سابقني يف الجيش األمريكي.
ــل أعمال  ــورج نادر رج ــر أن ج ــر بالذك جدي
ــل يف مجال  ــول لبنانية، ويعم ــن أص ــي م أمريك

الدبلوماسية الدولية منذ ثالثة عقود. 
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مقتل 10 إرهابيني يف عملية 
للجيش املصري بسيناء

القاهرة/
ــيناء 2018" التي دخلت أسبوعها  قتل 10 إرهابيني خالل عملية "س
ــان الـ14  ــب البي ــان مرصيان حس ــان وجندي ــقط ضابط ــع، وس الراب

الصادر عن القيادة العامة للقوات املسلحة املرصية.
وأعلن الجيش املرصي أنه قىض عىل اإلرهابيني بالتعاون مع األجهزة 
ــلحني يف أحد  ــادت بتحصن عدد من املس ــة، وبعد معلومات أف األمني
ــر لإلرهابيني عربتني  ــش، ودّم ــاق مدينه العري ــي املهجورة بنط املبان

مفخختني وضبط لديهم 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر.
وأشار إىل أنه تم القبض عىل 245 فردا من العنارص املشبوهة واإلفراج 
ــري 145 ملجأ ووكرا  ــم األمني، وتدم ــدد آخر بعد فحص موقفه عن ع
ــيا  ــن الخنادق املجهزة هندس ــق الجبلية، وعدد م ــا يف املناط ومخزن

إليواء العنارص اإلرهابية.
ــت األرض كان فيهما أكرث من 10  ــود ومخزن تح ــد تدمري نقطة وق وأك
ــيارة و28 دراجة نارية بال  آالف لرت من البنزين، وأتلف وأعطب 12 س

لوحات تم اكتشافها خالل التمشيط واملداهمة.
ــفة، و39  ــة لتصنيع العبوات الناس ــر الجيش لإلرهابيني ورش كما دم
مفخخة زرعت الستهداف قوات املداهمة، و21 مزرعة لنبات البانجو 
والخشخاش املخدر وضبط أكرث من 5 أطنان من املواد املخدرة املعدة 

للتداول.
ــة من تدمري  ــت القوات الجوي ــيناء، تمكن ــىل املحور الغربي من س وع
ــاء محاولة اخرتاق الحدود  ــلحة والذخائر أثن 11 عربة محملة باألس

الغربية ملرص.

االشرتاكي الديمقراطي يعلن 
تحالفه مع ائتالف مريكل

برلني/
ــكيل  ــرتاكي الديمقراطي موافقته عىل تش أعلن الحزب االش
ــاد الديمقراطي  ــف االتح ــع تحال ــة جديدة م ــة أملاني حكوم

املسيحي، واالتحاد االجتماعي املسيحي بقيادة مريكل.
وقال رئيس بلدية هامبورغ أوالف شولز: "الحزب االشرتاكي 

الديمقراطي، سيشارك يف الحكومة املستقبلية ألملانيا".
ــوم الجمعة  ــى ي ــابيع وانته ــدة أس ــت ع ــتغرق التصوي واس
ــارك ما يقرب من 463 ألف شخص يف التصويت،  املايض، وش

وقدمت النتائج ملقر الحزب يف برلني، لفرزها أمس السبت.
ــتعزز فرص  ــج اإليجابية، س ــون أن هذه النتائ ــرى املراقب وي
ــدة، والخروج من  ــة جدي ــاء يف منصبها لوالي ــريكل يف البق م

مأزق سيايس دام خمسة أشهر.

املسلحون يفرضون حظر التجول يف 
الغوطة الشرقية خالل ساعات الهدنة

أعلن مركز املصالحة الرويس يف سوريا أمس، أن املسلحني يف الغوطة 
ــاعات الهدنة  ــىل املدنيني خالل س ــر التجول ع ــة فرضوا حظ الرشقي

املعلنة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر يوميا.
ــز للصحفيني: "وفقا  ــم املرك وقال فالديمري زولوتوخني املتحدث باس
ــلحو  ــوري، فقد فرض مس ــي وردتنا من الجانب الس ــات الت للمعلوم
الزمر املسلحة يف الغوطة الرشقية حظر تجول املدنيني خالل ساعات 

الهدنة، تحت طائلة العقاب العلني ملن يخالف أحكامهم".
ــوا االجتماعات وحظروا عىل  ــلحني منع ووفقا لزولوتوخني فإن املس
ــكان التوجه إىل املعرب اآلمن املعلن إلجالء املدنيني. وأشار إىل أنه  الس
ــوى طفلني من املناطق املحارصة خالل الـ5 أيام املاضية  لم يخرج س

من الهدنة اإلنسانية.
ــفر إعالن هدنة الـ5 ساعات يف األيام املاضية عن نتائج تذكر،  ولم يس
ــم من  ــم ومنعه ــني وترهيبه ــاز املدني ــلحون يف احتج ــتمر املس إذ اس
املغادرة متخذين منهم دروعا برشية لعرقلة جهود الجيش السوري 

لتطهري الغوطة من الجماعات املسلحة.

دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة 
األمريكية إىل القدس يف مؤتمر بلندناألمريكية إىل القدس يف مؤتمر بلندن

لندن/ وكاالت
ــطينيني لدى  ــني الفلس ــري املبعوث ــال كب ق
ــيان، إن إرسائيل ال  بريطانيا مانويل حساس
ــكل  تعد نظاما ديمقراطيا يف العالم وإنما تش

نظام فصل عنرصي.
ــة له  ــيان يف كلم ــل حساس ــاف مانوي وأض
ــط  ــد الرشق األوس ــر نظمه مرص ــام مؤتم أم
ــة  العاصم يف  ــور)،  مونيت ــت  إيس ــدل  (مي
ــبت :" ال توجد  ــس الس ــدن أم ــة لن الربيطاني
ــرب يف إرسائيل،  ــني الع ــة للمواطن ديمقراطي
ــة مخصصة لليهود فقط"،  وإنما الديمقراطي
ــريا إىل أن إرسائيل تعيش عزلة يف الوقت  مش

الحارض أكرث من أي وقت مىض.
ــر إىل التصدي  ــاركون يف املؤتم ــا املش ودع
ــب،  ــد ترام ــي، دونال ــس األمريك ــرار الرئي لق
الخاص بنقل سفارة الواليات املتحدة من تل 
أبيب إىل القدس، كما ناقش املؤتمرون تبعات 

قرار ترامب بشأن القدس.
ــت  الكنيس يف  ــي  العرب ــب  النائ ــال  وق
ــد الطيبي، أثناء  ــيل (الربملان)، أحم اإلرسائي
ــم عنارص  ــدة من أه ــدس واح ــر، إن الق املؤتم
ــا  منوه ــيل،  اإلرسائي ــطيني  الفلس ــرصاع  ال
ــاليل"،  ــاب االحت ــى الخط ــب "تبن إىل أن ترام
ــة "ال تعد حال  ــربا أن الخطوات األمريكي معت
ــدود والالجئني  ــيم الح ألزمات القدس وترس

والسيادة".
وكان ترامب قد وقع يف 6 ديسمرب2017 عىل 
ــأن القدس عاصمة موحدة  قرار يعرتف فيه ب
ــفارة  ــينقل س ــل وأعلن أنه س ــة إرسائي لدول
ــب إىل القدس يف وقت الحق،  بالده من تل أبي
ــؤوالن بالبيت  ــر املايض أفاد مس ويف 23 فرباي
ــفارة إىل القدس  األبيض بأن عملية نقل الس
ــن مع  ــك بالتزام ــادم وذل ــو الق ــتتم يف ماي س
حلول الذكرى السبعني لقيام دولة إرسائيل.
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