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يف محاولة جديدة منها للعب دور رئيس يف املنطقة 
ــعودية،  ــعى اململكة الس ــدور املرصي، تس ــب ال وتغيي
ــاء املفاوضات بني  ــوية" وإحي إىل تبني مرشوع "التس
السلطة الفلسطينية والجانب اإلرسائييل، بعد توقُّف 

للسنة الرابعة عىل التوايل.
ــعودية الجديدة، التي تتم -بحسب  التوجهات الس
ــيني ومراقبني- بأمر وتوجيه من إدارة الرئيس  سياس
ــت مرحلة  ــدو أنها دخل ــد ترامب، يب ــي دونال األمريك
جديدة، ستكون فيها الرياض قادرة عىل الضغط عىل 
ــطينية، محمود عباس، للقبول  رئيس السلطة الفلس
ــات رغم إعالن ترامب  ــوس عىل طاولة املفاوض بالجل

القدس عاصمًة إلرسائيل.
ــفت  كش ــتوى  املس ــة  رفيع ــطينية  فلس ــادر  مص
ــح  ــت يف فت ــاض نجح الري أن  ــن"  أونالي ــج  لـ"الخلي
ــل واإلدارة  ــلطة وإرسائي ــة بني الس ــاة اتصال رسي قن
ــة عىل  ــد القائم ــة التصعي ــاُوز مرحل ــة؛ لتج األمريكي
ــدس والذي أغضب  ــأن الق ــنطن بش خلفية قرار واش
ــاطة  ــه برفض الوس ــرياً، وردوا علي ــطينيني كث الفلس

األمريكية يف أية جولة مفاوضات مقبلة.
الورقة األخرية

ــاس تجاه  ــس عب ــف الرئي ــادر: "موق ــت املص وقال
ــات  مفاوض يف  ــول  الدخ ــن  م ــة  األمريكي ــاطة  الوس
ــام األخرية،  ــالل األي ــهد خ ــع إرسائيل، ش ــدة م جدي
ــد نجاح  ــابق، خاصة بع ــَق كالس ــم يب ــض اللني ول بع
ــاس (أبو مازن)،  ــاض يف الضغط عىل محمود عب الري
ــني الوضع  ــح باب جديد للمفاوضات مقابل تحس لفت
م  ــهرية التي تقدَّ ــادة امليزانية الش ــلطة وزي املايل للس
ــلطة، إضافة إىل تقديم ضمانات جادة لنجاح أية  للس

جولة تفاوضية مقبلة".
ــطينية أن "الرئيس عباس  وأضافت املصادر الفلس
ــية يلعب بها مع اإلدارة  ــات ال يملك أية ورقة سياس ب
ــري التوجه ملجلس  ــة والجانب اإلرسائييل، غ األمريكي
ــتكون خارسة  ــك املعركة س ــم أن تل ــه يعل ــن، وأن األم
ــرار يدين  ــي املتوقع ضد أي ق ــو األمريك ــل الفيت يف ظ
ــاء فرصة  ــض بإعط ــق عىل مض ــك واف ــل؛ لذل إرسائي

جديدة للرياض".
ــف  مل يف  ــة  املرصي ــاطة  الوس أن  إىل  ــارت  وأش
ــهدت تراجعاً  ــلطة وإرسائيل ش ــني الس ــات ب املفاوض
ــرياً للغاية، حتى وصل لدرجة عدم اهتمام القاهرة  كب
ــذا امللف، وهذا ما دفع الرياض للدخول عىل الخط  به

ومحاولة سحبه، بتوجيه ومساندة من إدارة الرئيس 
ترامب بشكل مبارش.

ــة  ــطينية مطلع ــية فلس ــادر سياس ــفت مص وكش
ــس  ــت للرئي ــاض أعرب ــن"، أن الري ــج أونالي لـ"الخلي
ــطيني "أبو مازن" عن موافقتها عىل استضافة  الفلس
ــة- "أمريكية-إرسائيلي ــة  رباعي ــة  تفاوضي ــاءات  لق

ــة  عاصم ــة  بأي ــا  رعايته أو  ــعودية"  فلسطينية-س
م واالتفاق عىل  ــدُّ ــن أجل إحراز تق ــة أخرى؛ م أوروبي
ــاملة يف  ــالم ش ــة إلطالق عملية س ــوط العريض الخط

املنطقة وبحسب الخطة األمريكية.
ــالل منتصف  ــا أن ُتعقد، خ ــت املصادر ذاته وتوقع
ــهر مارس املقبل، أول لقاءات رسية إلحياء مرشوع  ش
ــاالت وإرشاف من ويل  ــد، باتص ــن جدي ــات م املفاوض
ــريًة إىل أن  ــلمان، مش ــعودي محمد بن س ــد الس العه
ــة لألطراف  ــدات وضمانات كافي ــاض قدمت تعه الري
ــا  جهوده ــاح  بنج ــات،  املفاوض يف  ــاركة  املش ــة  كاف

ووساطتها، خالل فرتة ليست ببعيدة.
ــطينية-اإلرسائيلية  الفلس ــات  املفاوض أن  ــر  ُيذك
ــلطات االحتالل  ــت يف أبريل 2014؛ بعد رفض س توقف

ــتيطان واإلفراج عن أرسى قدامى، وقبول  وقف االس
ــاس دولة فلسطينية عىل حدود  حل الدولتني عىل أس

1967، عاصمتها رشقي القدس.
دور مشبوه

ويف السياق ذاته، أقرَّ أحمد مجدالني، عضو اللجنة 
ــود  ــطينية، بوج ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم التنفيذي
ــات من جديد بني  ــعودية إلحياء املفاوض تحركات س
ــاض بهذا  ــداً أن جهود الري ــل، مؤك ــلطة وإرسائي الس

امللف ال تزال مستمرة عىل أكرث من اتجاه.
ــن"، قال  ــة لـ"الخليج أونالي ــات خاص ويف ترصيح
ــة  بـ(صفق ــداً  ــت جي اهتم ــاض  "الري إن  ــي:  مجدالن
ــات  ــف املفاوض ــا يف مل كه ــة، وتحرُّ ــرن) األمريكي الق
ــعى لتطبيقها  ــة األمريكية، التي تس ــزء من الصفق ج
ــا  ــدة، منه ــراف ع ــع أط ــاون م ــا بالتع ــذ بنوده وتنفي
اإلدارة األمريكية"، الفتاً إىل أن "السلطة لم تغلق باب 

املفاوضات، وال يزال مفتوحاً".
ــاطة اإلدارة  ــرر رفض وس ــاس ق ــس عب وكان الرئي
ــة  ــة دولي ــب برعاي ــالم، وطال ــة الس ــة لعملي األمريكي
ــة، يف وقت  ــالم قادم ــددة األطراف ألية عملية س متع

ــي صاحبت إعالن  ة االحتجاجات الت ــدَّ خفَّت فيه ح
ــف  توقَّ ــني  ح يف  ــطينية،  الفلس األرايض  يف  ــب  ترام
ــطينيون عن إطالق أية ترصيحات  ــؤولون الفلس املس
ــب مراقبني-  ــارة –بحس ضد اإلدارة األمريكية، يف إش
ــري بصورة رسية بني الجانبني،  إىل أن االتصاالت تج

من خالل وسيط ثالث.
وقبل أسابيع، ارتبط اسم السعودية بعرض جديد 
ــو ديس"  ــطيني لالعرتاف بـ"أب ــب الفلس م للجان ــدِّ ُق
ــطينية بدًال من القدس املحتلة،  عاصمًة للدولة الفلس
األمر الذي أثار موجة غضب فلسطينية كبرية، وسط 
ــد القضية  ــبوه ض ــات للرياض بـ"لعب دور مش اتهام

الفلسطينية".
ــيايس مصطفى الصواف، رأى  الكاتب واملحلل الس
ــري باملنطقة،  ــون لها دور كب ــعودية تريد أن يك أن الس
ــن القضايا الهامة  ــرار يف العديد م ــون صاحبة الق وتك
ــات  ــف املفاوض ــعى وراء مل ــك تس ــة؛ لذل والجوهري
ــط بـ"صفقة القرن"  ــطينية-اإلرسائيلية املرتب الفلس

األمريكية.
ــق  ــاض، وف ــن": "الري ــج أونالي ــف لـ"الخلي ويضي
ــلمان ويل العهد السعودي، تريد أن  رؤية محمد بن س
ــابقاً؛ وهو قيادة  تحتل الدور الذي كانت عليه مرص س
ــوة  ــعى من خالل الرش ــة، وهي تس ــة اإلقليمي املنطق
ــم النفوذ يف  ــوال، وبالتعاون مع اإلمارات، لتقاس باألم

املنطقة"، كما قال.
ويشري الصواف إىل أن "السعودية تعتقد أن تصفية 
القضية الفلسطينية، وفق (صفقة القرن)، قد تشكِّل 
ــعودية؛  ــلمان كي يكون ملكاً للس ــاً ملحمد بن س تثبيت
ــكا من أجل الرىض  ــي دفعت املليارات ألمري ولذلك ه
ــلمان،  ذه محمد بن س ــذي نفَّ ــالب الناعم ال ــن االنق ع
ــطيني  وهي أيضاً تحاول الضغط عىل الجانب الفلس
ــيطنة املقاومة؛ للوصول  ــل بمحمود عباس وش املتمث

لذلك الهدف".
ــاض دوراً يف  ــواف أن تلعب الري ــتبعد الص ــم يس ول
ــالم وفقاً لـ"صفقة القرن"، لكنه  رعاية مفاوضات الس

توقَّع يف الوقت ذاته، أن تفشل جهودها.
جدير بالذكر أن مصطلح "صفقة القرن" يطلق عىل 
ــوية  خطة تعمل اإلدارة األمريكية عىل صياغتها لتس
ــؤولون  ــطيني-اإلرسائييل، ويقول مس الفلس الرصاع 
ــد ترامب،  ــي، دونال ــس األمريك ــون: إن "الرئي أمريكي

سيكشف قبل منتصف العام املقبل عن الصفقة".

املستشار النمساوي: السالم الدائم يف أوروبا 
يتحقق فقط مع روسيا وليس ضدها!

ــتيان كورتس أن السالم طويل األمد  اعترب مستشار النمسا سيباس
يف أوروبا ال يمكن تحقيقه إال مع روسيا، ال ضدها.

ــا  ــة أنباء "إنرتفاكس" إىل أن النمس ــس يف حوار مع وكال ــت كورت ولف
ــعر بقلق بالغ حيال مستوى التوتر القائم  بوصفها دولة محايدة تش

بني الغرب والرشق.

وقال: "أنا عىل يقني بأن السالم طويل األمد يف أوروبا ممكن فقط مع 
روسيا وليس ضد روسيا".

ــه الرئيس الرويس  ــاوي أنه بحث خالل لقائ ــار النمس وذكر املستش
ــيا، وكذلك  ــاد األوروبي وروس ــني االتح ــني العالقات ب ــري بوت فالديم

"الرصاع يف أوكرانيا وما يحيط بها".

ة السعودية تفتح قناة اتصال سرية بني السلطة و"إسرائيل" وتحّضر لقمَّ
خبري روسي: اندالع الحرب النووية بني أمريكا فيما الفلسطينيون يتهمون الرياض بلعب دور مشبوه

وروسيا سينهي البشرية عن بكرة أبيها
عواصم/ وكاالت

ــري رويس من أن الواليات املتحدة بتدريبها حلفاءها األوروبيني  حذر خب
ــلحتها النووية، والدفع بحرب نووية ضد روسيا، إنما  ــتخدام أس عىل اس

تحرض عىل دمار البرشية عن بكرة أبيها.
ــكي:  ــرنال املتقاعد واملختص يف األمن الدويل يفغيني بوجينس وقال الج
"واشنطن باعتمادها تدريب حلفائها األوروبيني عىل استخدام األسلحة 
ــتحرض عىل نهاية البرشية .. األمريكيون يركزون  النووية ضد روسيا س
ــك يف حال حدوثه  ــوا أن ذل ــتخدام النووي يف أوروبا إال أنهم نس عىل اس

فإنه لن يرتك كائنا حيا عىل وجه األرض".
ــد.  ــذا التهدي ــورة ه ــدى خط ــل م ــتطيع أن يتخي ــد يس ــاف: "ال أح وأض
ــه... وعىل  ــتعد والجيش األمريكي يفعل اليشء نفس الجيش الرويس يس
ــتعدادات ومدى  ــتمرار هذه االس ــذروا العامة من اس ــيني أن يح السياس

خطورة الوضع".
ــيا فإن األخرية  ــنطن رضبة نووية لروس ــح أنه يف حال وجهت واش وأوض
سرتد برضبة مضادة فورا، وتابع: "نحن موجودون يف املنطقة األوراسية 
ــمالية، فمن  ــارة أمريكا الش ــبة لق ــا ميزة دفاعية، أما بالنس ــي تعطين الت
ــتتعرض لتصدع نتيجة للرضبة النووية الروسية املضادة،  املؤكد أنها س

وعندها ستكون نهاية الحضارة دون أدنى شك".
ــة محتملة من  ــتعدة ألي رضبات نووي ــيا مس ــكي أن روس وأكد بوجينس
ــتعدة لكل يشء وتحدث الرئيس  ــلحة مس الواليات املتحدة  "قواتنا املس
فالديمري بوتني عن ذلك يف مناسبات عديدة والجميع عىل دراية باألمر".
ــي 61"، قد نرشتها  ــل النووية األمريكية "ب ــاء 200 من القناب ــر أن زه يذك
ــا ودول أوروبية  ــدا وتركي ــا وهولن ــكا وإيطالي ــا وبلجي ــنطن يف أملاني واش

أخرى كجزء من برنامج الناتو لتقاسم األسلحة النووية.
وتعترب موسكو وجود أسلحة نووية أمريكية وصواريخ دفاعية مضادة يف 

القارة األوروبية تهديدا ألمنها الوطني.

افغانستان مقتل 5 إرهابيني 
واعتقال آخرين بينهم أملاين

كابول/
ــة تابعة للجيش  ــأن قوات خاص ــة أمس، ب ــاع األفغاني ــادت وزارة الدف أف

صفت مسلحني متطرفني واعتقلت آخرين، بينهم أملاني جنوبي البالد.
ــت الوزارة: "خالل غارة ليلية، تمكنت وحدات خاصة تابعة للجيش  وقال
ــيك بإقليم هلمند من  ــي بعملية نوعية يف منطقة جريش ــي األفغان الوطن
ــم مواطن  ــال 3 آخرين بينه ــني، واعتق ــلحني متطرف ــىل 5 مس ــاء ع القض

أملاني".
ــتانيكزاي خالل مؤتمر  ــتخبارات األفغانية معصوم س وذكر رئيس االس
ــل"، أن قوات  ــاء لـ"عملية كاب ــة األربع ــة األفغاني ــرس يف العاصم دويل ك
ــن اعتقال مئات  ــهر القليلة املاضية م ــن يف البالد تمكنت خالل األش األم

املقاتلني األجانب.
ــع أنحاء  ــم تجنيدهم من جمي ــلحني يت ــتانيكزاي إىل أن "املس ــت س ولف

العالم باستخدام شبكات التواصل االجتماعي".
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