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ــات الربيطاني،  ــل السياس ــؤّرخ ومحل ــا امل دع
مارك كوريتس، إىل رضورة أن توقف بالده دعمها 
للسعودية، مشرياً إىل أنه منذ العام 1970م اعتمد 
ــا حّول  ــعودية، م ــي عىل الس ــاد الربيطان االقتص

بريطانيا إىل دولة تابعة.
ــس، يف مقال له ُنرش عىل  ــح املؤّرخ كوريت وأوض
ــت آي الربيطاني، أن السياسات  موقع ميدل إيس
ــون هدفها تعزيز املصلحة  ــة يجب أن يك الحكومي
ــد  العه ــويل  ل ــة  القادم ــارة  الزي ــن  ولك ــة،  الوطني
السعودي، محمد بن سلمان، إىل بريطانيا سرتّكز 
ــعب  عىل تعزيز العالقات الخاصة، ما يعّرض الش

الربيطاني للخطر.
ــوزراء  ال ــة  "رئيس ــه:  قول ــس  كوريت ــع  ويتاب
ــارة  الزي إن  ــول  تق ــاي،  م ــزا  تريي ــة،  الربيطاني
ــن العالقات الثنائية  ــتؤّدي إىل حقبة جديدة م س
ــإن هذه  ــه ف ــت ذات ــن يف الوق ــعودية، ولك ــع الس م
ــكالت تتعّلق  ــتؤّدي إىل تفاقم أربع مش الزيارة س

بالسياسات الربيطانية".
ــس: "تتعّلق  ــول كوريت ــاكل، يق ــك املش أوىل تل
ــن،  ــعودية يف اليم ــع الس ــي م ــاون الربيطان بالتع
ــانية ُقتل فيها عرشات  فهذه بحّد ذاتها كارثة إنس

اآلالف من الناس جوعاً".
ــؤّرخ الربيطاني تطّرق يف مقاله إىل ما طرحه  امل
ــام  ــني، أم أل ــان  ــي، جوناث ــايس الربيطان الدبلوم
ــزاع يف اليمن خلق  ــدويل، بأن الن ــس األمن ال مجل
ــن العمل  ــة للرقابة، ويمك ــري خاضع ــاحات غ مس
ــّكل تهديداً أمنياً  ــل اإلرهابيني؛ ما يش فيها من قب
لدول املنطقة واملجتمع الدويل، وتأجيج التوّترات 

اإلقليمية.
ــتدرك كوريتس قائًال: "إال أن الدبلومايس  واس
الربيطاني تغافل عن ذكر املساهمة الخاصة التي 
ــا تواصل تقديم  ــالده؛ فربيطاني ــا حكومة ب تقدمه
األسلحة والتدريب واملشورة للسعودية، املتهمة 
ــفيات، وهي  ــا قصفت مدارس ومستش بأن قواته

كلها موّثقة لدى الحكومة الربيطانية".
ــا زالت مخفّية  ــن هذه الحقائق م وأضاف: "لك
ــي، الذي يّرص دوماً  ــا اإلعالم الربيطان وال يظهره
ــرب اليمن،  ــت طرفاً يف ح ــا ليس ــىل أن بريطاني ع
ــز الجيش  ــة هو تجهي ــوات الربيطاني وأن دور الق
ــعودي بما يعّزز االستقرار، ولكن الحقيقة أن  الس

هذا الدعم يسهم بمزيد من الرصاع اإلقليمي".
ــه قائًال: "األمر الثاني يف العالقة  وواصل حديث
ــّببه  ــن أن تس ــا يمك ــعودية وم ــع الس ــة م الخاص
ــا أنفقته  ــق بحجم م ــاكل لربيطانيا يتعّل ــن مش م
ــكايل  ــالم الرادي ــرة اإلس ــيخ فك ــعودية لرتس الس
ــرباء  ر خ ــدِّ ــث يق ــن، حي ــن الزم ــود م ــالل عق خ
ــي أن 15-20%  ــتخبارات يف االتحاد األوروب االس
ــيخ الراديكالية يف  ــعودي لرتس ــل الس ــن التموي م
ــالمي ذهب إىل جماعات مثل القاعدة  العالم اإلس

وتنظيمات جهادية أخرى".
ــه "يف العام 1974م  ــر املؤّرخ الربيطاني أن ويذك

ــة بريطانيا من  ــّذرت وزارة الخارجية األمريكي ح
ــعودية؛  ــّو إىل الس ــخ أرض- ج ــع صواري ــة بي مغّب

خوفاً من تّرسب هذا النوع إىل أيدي اإلرهابيني".
ــعودية  ــرت الس ــام 2014م حظ ــع: "يف الع وتاب
ــمياً تنظيم داعش، وحظرت سفر رعاياها إىل  رس
ــعودية  ــن قبل ذلك فإن الس ــارج للقتال، ولك الخ
ــلحة ودعم جماعات  دفعت املليارات لرشاء األس

سورّية معارضة".
ــاً  معروف كان  ــك  ذل "كل  ــًال:  قائ ــتطرد  واس
ــؤولني األمريكيني والربيطانيني؛ حيث أّدى  للمس
ــورية، باإلضافة  ــرب الس ــن دوراً يف الح كال البلدي

إىل السعودية طبعاً".
ــىل املدنيني  ــت كارثية ع ــة كان ــال: "النتيج وق
ــذي  ال ــف  القص ــة  ناحي ــن  م ــواء  ــوريني، س الس
ــار األسد، أو من قبل  تعّرضوا له من قبل نظام بش
ــإن اّدعاء ترييزا  ــّلحة، ومن هنا ف الجماعات املس
ــهم  ــوف تس ــعودية س ماي بأن العالقات مع الس

بتعزيز األمن يف بريطانيا ال يمكن الدفاع عنه".
ــم الربيطاني األمريكي  ــس يرى أن "الدع كوري
ــوذ  ــة النف ــة مواجه ــل بحج ــعودية وإرسائي للس
ــط يؤّدي إىل خطر كبري؛  اإليراني يف الرشق األوس
ــيطرة  ــتعادة الس ــم ينجح حتى اآلن يف اس ــو ل فه
ــط، فإيران ما زالت ُتعّد الراعي  عىل الرشق األوس

اإلقليمي لإلرهاب".
ــّبب  ــكلة الثالثة التي يتس ــار إىل أن "املش وأش
بها الدعم الربيطاني للسعودية هي أن بريطانيا، 
ــّدم الدعم لبقاء األرسة  ــتينيات، تق منذ أوائل الس

الحاكمة يف السعودية".
ــاح  انفت ــن  ع ــث  حدي ــاك  هن "اآلن  ــح:  وأوض
ــد، محمد بن  ــول ويل العه ــع وص ــدأ م ــعودي ب س
ــيارة،  ــادة الس ــرأة بقي ــمح للم ــذي س ــلمان، ال س

ومنحها الحق يف حضور الفعاليات الرياضية".
ــن  ــث ع ــذا الحدي ــن ه ــًال: "لك ــتدرك قائ واس
اإلصالحات لم يرتافق معه حديث عن إصالحات 
ــعودية ما زالت  ــان؛ فالس ــال حقوق اإلنس يف مج
ــر ملنظمة  ــا أّكدته تقاري ــني، وهو م ــع املعارض تقم

العفو الدولية".
ويشري املؤّرخ الربيطاني إىل أنه "يف العام 1971 
ــار  ــفري الربيطاني يف الرياض تقريراً أش كتب الس
ــعودية  ــة العربية الس ــتقرار اململك ــه إىل أن اس في
ــج مرتابط، وأن التغيري يف إحدى هذه  ودول الخلي
الدول يمكن أن ُيسقط األنظمة املوالية لربيطانيا 

يف أماكن أخرى".
ــم  ــا الدع ــّبب به ــي يتس ــة الت ــكلة الرابع املش
ــعودية، وفقاً لكوريتس، "تتمّثل يف  الربيطاني للس
ــلحة الربيطانية التي زادت منذ بدء  مبيعات األس
ــي الوقت الذي  ــعودية عىل اليمن؛ فف الحرب الس
ــلحة بعد  ــت فيه هذه املبيعات رشكات األس أنعش
ــة أضعاف، فإن  ــات إىل خمس ــت املبيع أن تضاعف
هذا األمر لن يعزز االستقرار بقدر ما يفتح املجال 

أمام املزيد من الرصاعات اإلقليمية".

ــم القوات املسلحة اإليرانية، أمس  اشرتط املتحدث باس
ــدة  ــخ بعي ــة والصواري ــانات النووي ــك الرتس ــبت، تفكي الس
ــأن  املدى يف الواليات املتحدة وأوروبا، مقابل التفاوض بش

الصواريخ اإليرانية.
وقال املتحدث العسكري اإليراني، مسعود جزائري، ردا 
ــني واألوروبيني،  ــؤولني األمريكي عىل ترصيحات بعض املس
ــأن  ــا يقوله األمريكيون بش ــخ اإليرانية:"م ــأن الصواري بش
ــة، إنما هو  ــدرات الصاروخية اإليراني ــىل الق ــرض قيود ع ف

ــبة لهم، وهي ناجمة عن  ــاث أحالم بعيدة املنال بالنس أضغ
إحباطاتهم وهزائمهم املستمرة يف املنطقة".

ــا منصب  ــغل أيض ــو يش ــري، وه ــعود جزائ ــرى مس وي
ــة، أنه لو كان مقررا أن  ــاعد رئيس هيئة األركان اإليراني مس
ــران الدفاعية ببعض  ــتوى قدرات إي يتأثر موضوع رفع مس
ــية، ملا كانت  ــية والدبلوماس املفاوضات والزيارات السياس
ــد يف مواجهة  ــوم ضعيفة إىل هذا الح ــات املتحدة الي الوالي

إيران.

يف إطار مدروس وممنهج، بات اإلعالم السعودي يروج 
ــالل مقدمي  ــان االحتالل، ليس من خ ــع مع كي للتطبي
ــعوديني، بل بتعمد  ــني والكّتاب الس ــج واإلعالمي الربام
ــية أو دينية،  ــخصيات صهيونية سياس ــتضافة ش اس

تروج لتقارب بني العرب والصهاينة.
ــرشت حواًرا  ــعودية،قد ن ــبق“ الس وكانت صحيفة ”س
ــار األوروبيني،  ــات األحب ــر الحاخام ــس مؤتم ــع رئي م
ــيميدت، تحدث فيه عن الرصاعات يف  بنخاس قولد ش
ــط، والقضية الفلسطينية، واإلصالحات  الرشق األوس

الداخلية يف اململكة، وويل العهد محمد بن سلمان.
ــا، نائب رئيس تحرير ”سبق“  والحوار أجراه يف النمس
ــن البالط  ــرب م ــيدي، املق ــقران الرش ــة، ش اإللكرتوني
ــب  ــوار، يج ــون الح ــوض يف مضم ــل الخ ــي، وقب امللك
ــعودي  ــي اإلعالمي الس ــة التعاط ــىل كارثي ــز ع الرتكي
ــن العدواة  ــتضافتهم، والتغايض ع ــع الصهاينة واس م
ــة  ــالل، وهي سياس ــان االحت ــرب وكي ــني الع ــة ب األزلي

خطرية مهدت لها دول عربية أخرى مثل قطر.
ــي تجري حواًرا  ــبق“ الصحيفة األوىل الت ولم تكن ”س
ــرى موقع صحيفة ”إيالف“  مع أحد الصهاينة، بل أج
ــايض، مع رئيس  ــعودي أيضا، مقابلة يف نوفمرب امل الس
ــادي إيزنكوت،  ــالل اإلرسائييل، غ ــش االحت أركان جي
الذي أّكد وجود توافق تام بني تل أبيب والرياض، فيما 
ــن عدواً يف أي يوم  ــعودية لم تك يتعلق بإيران، وأّن الس

من األّيام إلرسائيل.
ــع وزير  ــالف“، لقاء م ــايض، أجرت ”إي ــمرب امل ويف ديس
ــل  يرسائي ــي،  الصهيون ــاالت  واالتص ــتخبارات  االس
ــعودي، محمد بن  ــد الس ــا ويل العه ــذي دع ــس، ال كات
ــتضافة  ــلمان، إىل زيارة تل أبيب، وطالب امللك باس س

نتنياهو يف السعودية.
ــل أبيب  ــق بني ت ــية بالتواف ــوت السياس ــالة إيزنك رس
ــبق،  ــة س ــا صحيف ــة، أكدته ــم العربي ــض العواص وبع
ــد الحاخام اليهودي، أنه  ــا بغالف ديني، حيث أك لكنه
سيتحقق السالم بني العرب واليهود يف يوم ما، محاوال 
ــا  ــال: ”أن ــانية، قائ ــه باإلنس ــالل وصبغ ــة االحت رشعن
متأكد، أنه عىل املدى الطويل ال يمكن لبلد ما أن يحتل 
ــني أو ثالثة دون أن  ــر مكون من مليون ــعب آخ أرضا لش
ــذا ال يمكن، وأنا مؤمن  ــانية؛ ه تعطيهم حقوقهم اإلنس

بهذا األمر“.
ــعودية  الس ــة  الصحيف ــتضافة  اس ــإن  ف ــة،  وللمفارق
ــوق  ــن الحق ــدث ع ــة تتح ــة إرسائيلي ــخصية ديني لش
ــل الكيان  ــن قب ــع ديني م ــع قم ــن م ــانية، تتزام اإلنس
ــة،  القيام ــة  كنيس ــالق  بإغ ــيحيني  للمس ــي  الصهيون
ــتوطنني  ــرشات املس ــالل اقتحام ع ــن خ ــلمني م واملس
ــاخر“  ــدء عيد ”املس ــع ب ــاً م ــىص تزامن ــجد األق للمس
العربي، األمر الذي لم يتطرق إليه الحاخام اإلرسائييل 

يف حديثه.
ــالم  ــة الس ــىل نغم ــز ع ــدأ يرك ــام ب ــدو أن الحاخ ويب
ــض األنظمة  ــا بع ــروج له ــت ت ــي بات ــادي، الت االقتص
ــيل، كالتعاون  ــدو اإلرسائي ــع مع الع ــة يف التطبي العربي
ــفكها  ــن أجل املنفعة املادية وتجاهل الدماء الذي س م
ــاريع  ــات الغاز والكهرباء ومش ــدو؛ من خالل صفق الع
ــىل  ــد ع ــالم ”يعتم ــال إن الس ــث ق ــاه، حي ــة املي تحلي
ــالم،  ــية القوية املؤمنة بالس ــادات السياس وجود القي
ــز التنمية  ــة وتعزي ــى التحتي ــاء البن ــال لبن ــر امل وتوف
ــطينيني بالتكنولوجيا واالقتصاد القوي،  ودعم الفلس
ــار هذا  ــيايس القوي واملحايد ملس ووجود الضامن الس

السالم حتى يستمر“.
كالم  ــع  م ــق  تواف ــزة  غ ــاع  قط ــول  ح ــام  الحاخ كالم 
ــذي  ــري، ال ــادل الجب ــعودية، ع ــة الس ــر الخارجي وزي
ــايض، بالتطرف  ــبت امل ــة حماس يوم الس وصف حرك
ــيميدت ”اإلرسائيليون أعادوا  واإلرهاب، حيث قال ش
ــاذا حدث لهم؟  ــزة لحكمها؛ فم ــطينيني قطاع غ للفلس
ــاع لتنظيم داعش  ــرب وكأنها قط ــكلة أك تحولت إىل مش
ــتقرار؛  ــالم واس ــي وإيران، وبدال من حدوث س اإلرهاب
ــدن اإلرسائيلية من  ــىل امل ــخ تطلق ع ــارت الصواري ص
ــا  منحن إذا  ــون:  اإلرسائيلي ــاءل  يتس ــايل  وبالت ــزة؛  غ
ــيحدث لنا؟  ــطينيني أراض أكرث من غزة؛ ماذا س الفلس

هل سيعيشون معنا يف حرب دائمة؟“.
ــري الذي  ــه بالتغي ــيميدت إعجاب ــام ش ــدى الحاخ وأب
ــىل يد األمري  ــعودية، ع ــة العربية الس ــدث يف اململك يح
ــعودية بلد  ــد، قائال: ”الس ــلمان، ويل العه محمد بن س
ــح املجال أمام  ــل لألفضل“، بفضل فت ــري من الداخ يتغ
ــأن القضية  ــوات الداعمة للتطبيع، والحط من ش األص
ــي الحمد، الذي قال إن  ــطينية، مثل الكاتب ترك الفلس
ــة لم تعد تهمه؛ إذ أصبحت ”قضية من ال قضية  القضي
ــعودي عبد الحميد الحكيم،  له“، كما يرى الكاتب الس
مدير مركز الرشق األوسط للدراسات بجدة، يف القدس 
ــة مكة  ــبة لهم يف قداس ــزا دينيا لليهود، وأنها بالنس رم

واملدينة عند املسلمني.
ــعودية األصوات التي  ــلطات الس يف املقابل، تكمم الس
ــعودية  ــطة الس تناهض التطبيع؛ حيث اعتقلت الناش
ــعودية  ــوي؛ النتقادها خطوات التطبيع الس نهى البل
ــأل ”سبق“ الحاخام  مع الكيان الصهيوني، كما لم تس
اليهودي عن فتاوى عوفاديا يوسف، أحد أكرب وأشهر 
ــي  ــم الروح ــل والزعي ــود يف إرسائي ــات اليه الحاخام
ــرب أنجاس  ــا ”الع ــال فيه ــي ق ــني، الت ــود الرشقي لليه
ــق ذرية  ــوم عىل أنه خل ــدم كل ي ــه ين ــاٍع“، وأن ”الل وأف

إلسماعيل“.
* كاتب صحفي مرصي - البديل
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شهداء من القوات السورية بعفرين

روسيا: أمريكا تدعم اإلرهابيني يف منطقة التنفروسيا: أمريكا تدعم اإلرهابيني يف منطقة التنف
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ــخاص عىل األقل وأصيب عدد كبري من  ــهد 10 أش استش
ــبت،  ــوري أمس الس ــعبية التابعة للجيش الس ــوات الش الق
ــتهداف الجيش الرتكي نقطة لتلك القوات يف قرية  جّراء اس

كورا التابعة ملنطقة راجو يف عفرين شمال غربي سوريا.
ــعب الكردية  ــادت القيادة العامة لوحدات حماية الش وأف
ــيا اليوم بأن 10 من أفراد الوحدات  يف بيان لها نقًال عن روس
ــة  ــرات الحربي ــف الطائ ــّراء قص ــهدوا ج ــعبية استش الش
ــة رشا، وقرية كفر صفرة  ــة جما بناحي ــة نقاطاً يف قري الرتكي
ــة كانت تتمركز فيها الوحدات الشعبية التابعة  يف جندريس

للجيش السوري واملشاركة يف الدفاع عن عفرين".
ــي والجماعات  ــن قبل الجيش الرتك ــتمر التصعيد م واس
ــتمرار  ــن مقابل اس ــّد أرياف عفري ــه ض ــة ل ــلحة التابع املس
ــال  ــدات الكردية يف إفش ــورية والوح ــعبية الس ــوات الش الق
ــّد الهجمات اليومية عىل نواحي رشان وراجو ومعبطيل  وص

بريف املدينة.
ــا الواقعة يف  ــة بعدين ــأن منطق ــطون ب ــك أفاد ناش إىل ذل
ــمايل الغربي لعفرين شهدت رصاعاً  ريف راجو بالريف الش

وقصفاً عنيفاً بني القوات الشعبية والطائرات الرتكية.
ــندر  ــاع الرويس، ألكس ــب وزير الدف ــه اعترب نائ من جانب
ــيطر  ــتخدم منطقة "التنف" التي تس ــني، أن أمريكا تس فوم

ــات اإلرهابية  ــوريا كغطاء للجماع ــوب رشقي س عليها جن
هناك.

وّرصح فومني: "ال يمكن أّال يقلقنا وجود (املنطقة اآلمنة) 
ــىل الحدود  ــدة التنف الواقعة ع ــرتاً قرب بل ــر 55 كيلوم بقط

(السورية -العراقية)، حيث تعترب محمية لإلرهابيني".
ــني،  اإلرهابي ــؤالء  ه ــليح  تس ــاك  هن ــري  "يج ــع  وتاب
ــن هذه املحمية،  ــط لهجمات ينطلقون لتنفيذها م والتخطي
ــن  م ــا  وغريه ــة  الخاص ــوات  الق إرشاف  ــت  تح ــك  ذل وكل 

التشكيالت العسكرية األمريكية".
ولفت فومني إىل أن األمريكيني يمنعون قوافل املساعدات 
ــني بمحاذاة  ــان للنازح ــم الركب ــن دخول مخي ــانية م اإلنس
ــانية  ــي يف األوضاع اإلنس ــور كارث ــا أّدى إىل تده ــف، م التن

هناك.
ــد أفاد يف  ــوريا ق ــة يف س ــرويس للمصالح ــز ال وكان املرك
ــق منطقة الـ55  ــش األمريكي أغل ــايض، بأن الجي ــرب امل نوفم
ــبباً بذلك يف عزل  ــه يف التنف، متس ــول قاعدة ل ــرتاً ح كيلوم

نحو 50 ألف نازح عن مصادر املعونات اإلنسانية.
ــنطن التعاون  ــكو عرضت عىل واش جدير بالذكر أن موس
ــني، ووافق  ــانية للنازح ــاعدات اإلنس ــني إيصال املس يف تأم

التحالف الدويل بقيادة واشنطن عىل هذا العرض.

ــد مقر  ــماعييل قائ ــرزاد إس ــد العميد ف أك
خاتم األنبياء يف الحرس الثوري اإليراني أن 
منظومة "باور 373" الصاروخية تحّولت إىل 
ــدى وكفاءة أفضل  كابوس لألعداء، وهي بم

من منظومة "اس 300".
ــرى  ــاء ذك ــالل إحي ــاه خ ــاب ألق ويف خط
ــماعييل إنه  ــهداء بمدينة أهواز، تابع إس الش
ــد 3 آالف  ــاس العدو عىل بع ــاب أنف يتم حس
ــارة إىل رادار  ــدود (يف اإلش ــرت من الح كيلوم
ــرت)،  ــافة 3 آالف كيلوم ــي مس ــي يغط إيران
ــاذ إجراء عدائي ضد إيران  ومتى جرى اتخ

فإن هذه األرض ستكون مقربة لهم.
عىل هذا الصعيد تحدث املحّلل العسكرّي 
ــوت" العربّية،  ــوت أحرون ــة "يديع يف صحيف
ــادر أمنّيٍة  ــن مص ــًال ع ــمان، نق ــس فيش أليك
ــتوى يف تل أبيب،  ــة املُس ــا بأّنها رفيع وصفه
ــم عنه وزير  ــذي يتكل ــد ال ــد الجدي إّن التهدي
ــان، مرتبط  ــّيل أفيغدور ليربم األمن اإلرسائي

بالقدرات الصاروخية الدقيقة إليران.
ــل أبيب،  ــة يف ت ــادر األمنّي ــب املص وبحس
ــمان إّن اإليرانيني قاموا بإجراء  أضاف فيش
ــهر"،  ــىل صاروخ من طراز "خرمش تجربٍة ع
يصل مداه إىل 2000 كلم، وهو قادر عىل حمل 

ــم ُيحاولون نرش  ، كما أّنه ــيٍّ نوويٍّ رأٍس حرب
ــوريا  ــطة املدى يف س ــخ دقيقة متوس صواري
ــىل أّن  ــه ع ــت نفس ــّدًدا يف الوق ــان، ُمش ولبن
ــب، وخالل السنوات  ــألة وقت فحس هذه مس
ــة الصواريخ  ــتكون كمي ــة، س ــس املقبل الخم
ــة كبرية،  ــة العربّي ــدد الدول ــة التي ته الدقيق
يف  ــًة  صعوب ــّيل  اإلرسائي ــش  الجي ــيجد  وس

مواجهتها.
ــث اإلرسائيّيل،  ــن ناحيته، تناول الباح وم
يف  ــابق  س ــط  ضاب ــو  وه ــري،  مئ ــموئيل  ش
ــعبة  ش يف  ــرتاتيجّية  االس ــاث  األبح ــدة  وح
التهديد  ــكرّية (أمان)،  العس ــتخبارات  االس
الصاروخّي اإليرانّي من زاوية أخرى، حيث 
ــة بتوجيه  ــنة املاضي ــال إّن قيام إيران الس ق
ــن أراضيها لرضب مواقع  صواريخ ُمبارشًة م
ــوريا، هو  ــني التكفرييني يف س ــة لإلرهابي تابع

تطّور اسرتاتيجّي الفت للغاية.
ــّن  ــوري اإليراني ش ــرس الث ــر أن الح يذك
ــتهدف مراكز التجمع  ــاً صاروخياً اس هجوم
واالستناد لإلرهابيني التكفرييني يف دير الزور 
ــط العام املايض، عىل خلفية  يف سوريا، أواس
ــا التنظيم يف  ــة التي تبّناه ــال اإلرهابي األعم

العاصمة اإليرانية طهران.

هاجم كاتب بصحيفة "إرسائيل اليوم، دولة قطر لدعمها 
ــة ورفضها الرضوخ أمام طموحات ويل العهد  محور املقاوم
ــكيل  ــذي عمل عىل تش ــلمان" ال ــد بن س ــعودي "محم الس
ــعودية ومرص  حلف ضد الدوحة ملحارصتها، مكّون من الس
ــدو إرسائيل معنية بتقوية  ــارات والبحرين، يف حني تب واإلم

عالقاتها مع هذا الحلف لوأد محور املقاومة.
ــب االرسائييل "يغآل كرمون"  ــياق زعم الكات ويف هذا الس
ــي تبث من  ــبكة الجزيرة الت ــن خالل ش ــر م ــال إن قط يف مق
ــنوات حملة معادية للسامية، وتعلن  ــّن منذ س الدوحة، تش
ــل، وتمنح  ــات ضّد إرسائي ــم العملي ــا لحماس، وتدع دعمه
ــالمية وسواها للتعبري  الجزيرة منصة كاملة لتنظيمات إس

عن آرائها ومواقفها.
ــبه  ــدو أش ــذي يب ــر ال ــىل قط ــه ع ــون هجوم ــع كرم وتاب
ــًال: لقد أعطت  ــىل الدوحة، قائ ــعودية ع ــوم أمراء الس بهج
ــاوي املرجعية الرشعية  ــف القرض ــيخ يوس قطر ملجأ للش
ــها تدخل يف  ــد نفس ــوم تج ــا الي ــلمني، وإنه ــوان املس لإلخ
تحالف عسكري مع تركيا التي ال تخفي عداءها إلرسائيل، 
ــات ضّد  ــون لتنفيذ هجم ــطاء يخطط ــم أراضيها نش وتض

اإلرسائيليني.
ــف بني  ــدة لحل ــد بش ــيل املؤي ــب اإلرسائي ــاف الكات وأض
ــهدت كشف النقاب  الرياض وتل أبيب: إن اآلونة األخرية ش

عن تحالف قطري إيراني، بعد أن كان طي الكتمان.
ــم جنوب لبنان  ــاهمة قطر برتمي ــرق الكاتب إىل مس وتط
ــاهم بتقوية املقاومة  عقب حرب لبنان الثانية 2006م، ما س
اللبنانية حزب الله يف أي مواجهة عسكرية مستقبلية ضد 
ــاعدت حماس يف غزة عقب  االحتالل اإلرسائييل، وكذلك س

الحرب األخرية الجرف الصامد 2014م.

ــه آن األوان أن تنظر إرسائيل إىل قطر كدولة  ــت إىل أن ولف
ــة دعمها لحماس يف غزة، وإال  ــة، وتمنعها من مواصل معادي

فإننا سندفع ثمناً كبرياً يف الحرب القادمة.
ــابق لرئيس الحكومة  ــار الس ــع كرمون وهو املستش وتاب
اإلرسائيلية ملحاربة اإلرهاب متسائًال: كيف تسمح إرسائيل 
ــول إىل غزة عىل  ــادي بالوص ــري محمد العم ــفري القط للس
ــطينيني  ــه بتوزيع األموال عىل الفلس ــاعة، وقيام مدار الس
ــوال ال تذهب  ــت األم ــو كان ــى ل ــك، وحت ــن ذل ــه م دون منع
ــكرية، لكنها تقوي الحركة يف الشارع  لقدرات حماس العس

الفلسطيني.
ــل قادرة عىل توفري  ــم الكاتب الصهيوني: أن إرسائي وزع
ــانية يف غزة دون الحاجة لتدخل  الحلول للمشكالت اإلنس
ــتدفعها إرسائيل لحل مشكالت غزة،  قطري، وأي أموال س
ــن الذي قد  ــتكون أقل بكثري من الثم ــيما الكهرباء، س والس

تدفعه يف حال اندالع حرب مع حماس يف القطاع.
ــعودي  ــأن رغبة بالده باالنضمام إىل التحالف الس وبش
ــة العربية التي  ــون: الدول الرباعي ــاداة قطر قال كرم يف مع
ــربه اللعبة  ــا تعت ــا مم ــدي غضبه ــداء تب ــر الع ــب قط تناص
ــاهلها مع تنامي الدور القطري  املزدوجة إلرسائيل، ألن تس
ــطيني قد يّرض بالعالقات اإلرسائيلية مع  يف األرايض الفلس
ــران، لكن  ــل ملواجهة إي ــي تحتاجها إرسائي ــدول الت تلك ال

الحصيلة أن إرسائيل تنتهج سياسة لتقوية أعدائها.
ــيأتي اليوم  ــر بقوله: س ــه عىل قط ــم الكاتب هجوم وخت
ــاءلة حكومة نتنياهو عن اآلثار السياسية  الذي يشهد مس
ــري، الذي  ــدور القط ــذه تجاه ال ــتها ه ــكرية لسياس والعس

ساهم بدوره يف تقوية حماس يف غزة.

صدام تجاري بني أوروبا وترامب صدام تجاري بني أوروبا وترامب 
بسبب تعريفات جمركيةبسبب تعريفات جمركية

وصف وزير الخارجية األملاني "سيغمار غابريل" عىل قرار ترامب بفرض 
ــرباً ذلك بالقرار غري  ــة إضافية عىل الصلب واألملينيوم معت ــات جمركي تعريف

املربر وغري املفهوم، ومحذراً من اندالع رصاع دويل تجاري واقتصادي.
وقال غابريل: "يجب أن نبذل كل ما يف وسعنا لتجنب رصاع تجاري دويل 
ــتطيع رشكات  ــراره، فبعد هذا القرار لن تس ــد ترامب النظر يف ق ــل أن يعي وآم
الصلب واألملينيوم األملانية واألوروبية، مجاراة أسعار الرشكات األمريكية".

ــكل حاسم عىل هذه التعريفات  وأكما داعياً االتحاد األوروبي لـ: "الرد بش
ــث أن محاولة الربط بني  ــي تهدد آالف الوظائف يف  أوروبا، حي ــة الت الجمركي
ــري مفهوم عىل اإلطالق  ــذه التعريفات واملصالح األمنية األمريكية غ فرض ه

بالنسبة للرشكاء يف االتحاد األوروبي و حلف شمال األطليس  الناتو ".
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