
ــور والتوحش واالنحياز  ــكون بالفج يف عالم مس
املفرط  للمصالح الذاتية يبدو ان الرئيس االمريكي 
ــودة إلسقاط كافة  الحايل ترامب وجد ضالته املنش
ــويقها لعقود من  ــة التي تم تس ــعارات املخملي الش
ــار امريكا الدولة  ــتقرت يف االذهان باعتب الزمن واس
ــردة  ــة املتف ــة والديمقراطي ــة للحري ــني واح الهج
ــا يف العالم   ــان والدفاع عنه ــوق االنس ــة حق بحماي
ــعوب من  ــاء بأنها معنية بحماية الش اىل حد االدع
ــها وتغليف مفردات الخطايا الزائفة  بمشاعر  نفس
انسانية صورت هذه الدولة باملالذ للحكام والشعوب 
ــذوذ  ــب بما هو عليه من تطرف وش ــاء ترام اىل ان ج
ــا  فكري وتناقض مريب يف املواقف فقلب االمور رأس
ــي ظلت  ــياء الت ــرى الكثري من االش ــب وع ــىل عق ع

لسنوات تدور يف الخفاء منها:
- املجاهرة بدعم دولة الكيان الصهيوني واعتبار 
وجوده امرا واقعا اىل ان انتهت الفكرة بصفقة القرن 

املزعومة .
- فضح ما يسمى بدول االعتدال وتحويل قادتها 
ــة إلرادة اليد االمريكية  ــطرنج خاضع اىل احجار ش

تحركها كيف ما شاءت .
ــور املقاومة  ــداء املطلق ملح ــهام الع ــه س - توجي

الرافضة لالستعمار واالستعباد.
ــمى بالحرب الكونية ضد االرهاب  - تعرية ما يس
وتفريغها من البعد الجماعي واملضمون االنساني 
ــتقر يف اذهانهم، فأعلن  ــتوحاه الناس واس الذي اس
ــعب  ــق الش ــرص ح ــة وين ــادي الصهاين ــن يع ان م
ــحل بال  ــو االرهابي ومن يقتل ويس ــطيني ه الفلس

سبب حمل وديع .
- وصف دول الخليج بالكيانات الهالمية التي ال 
ــها والصمود أليام بدون  ــتطيع الدفاع عن نفس تس
الحماية االمريكية من اجل ذلك ألزمها بدفع مبالغ 

خيالية مقابل هذه الحماية  .
ــة لتطال تركيا،  ــات املواقف الناري - توزيع لطش
ــران وفيما ييل بعض  ــني ويف املقدمة اي ــيا، الص روس

ردود الفعل عىل هذه املواقف :
*  اعالن امريكا عن إيقاف املساعدات عن الشعب 
ــح دولة الكيان  ــل املبالغ لصال ــطيني وتحوي الفلس
الصهيوني بلطجة وانتهازية تحاول اذالل الشعب 
ــمى  ــىل ما يس ــة ع ــة القرسي ــطيني للموافق الفلس
ــا مطلقا ألن كل  ــة القرن التي رفضناها رفض بصفق
ــعب  ــا اكرب مؤامرة عىل الش ــري إىل انه املعطيات تش
ــطيني إذ يكفي االشارة إىل انها اسقطت حق  الفلس

ــب منا االعرتاف بالقدس  الالجئني يف العودة وتتطل
كعاصمة ابدية للكيان الصهيوني وهذا مستحيل !

صائب عريقات كبري املفاوضني الفلسطينيني يف 
حوار مع قناة الجزيرة السبت املوافق 25/8/2018م

ــكة ان  ــة يف الحس ــراد الذاتي ــا كان إلدارة االك * م
ــيحية  لو  ــدارس والجامعات املس ــق امل ــرأ وتغل تتج
ــكا هذه  ــرض من امري ــوء االخ ــل عىل الض ــم تحص ل
ــح  ــادة الفت ــا رشوط اع ــت عنه ــة  افصح الحقيق
ــة  ــد الدراس ــودة اىل مقاع ــا بالع ــماح ال بنائن والس
ــج املوجودة والقبول  ــه ال بد من الغاء املناه قالوا ان
باملنهج الجديد الخايل من أي مفردات تتحدث عن 
ــوريا وكل ما يتعلق بالعداء املطلق  وحدة وقومية س
لدولة الكيان الصهيوني هذا املوقف املجحف عرى 
موقف امريكا الحقيقي من املسيحيني يف الرشق وال 
ــحل والتنكيل  ــت وراء جرائم الس ــتبعد انها كان اس
ــاء والتهجري التي تعرضت  وحاالت اغتصاب النس
ــيحية من قبل جماعات االرهاب  لها الطوائف املس
ــفت ان  ــورية والعراقية وكش ــن املدن الس ــدد م يف ع
ــيحيني وضمان  ــوق املس ــي عىل حق ــاالت التباك ح
ــدف ذر الرماد عىل العيون  حمايتهم كانت زائفة به
وان امريكا تعمل عىل تهجري املسيحيني من الرشق 

استجابة للرغبة الصهيونية .
حنا يوسف 

االخبارية السورية 
ال حلفاء ألمريكا :

ــاركهم  ــكا حلفاء يف املنطقة تش ــد ألمري * ال يوج
ــتقبل  ــد مس ــم يف تحدي ــتأنس بأفكاره ــرأي وتس ال
ــع الجميع كأتباع خانعني،  املنطقة، انما تتعاطى م
ــا  ــهل عليه ــك يس ــم لذل ــه عليه ــا تملي ــذون م ينف
ــدق انه  ــن عليها ويص ــن يراه ــن كل م ــص م التخل

حليف .
الدفاع عن داعش :

ــن لبنان ان  ــاعدات ع ــكا هددت بقطع املس امري
ــة ضد  ــوض املعرك ــي يف خ ــش اللبنان ــارك الجي ش
ــة ان  ــال بحج ــل وعرس ــرصة يف الهرم ــش والن داع

الظروف غري مالئمة .
نفاق امريكا :

ــاز الكلور  ــت غ ــا هرب ــا وفرنس ــكا وبريطاني امري
ــت اذيالها من  ــورية وكلف ــني يف  أدلب الس اىل ارهابي
ــتخدامه يف هجمات عىل  ــات االرهابية الس الجماع
ــم خطفهم فعال  ــال ت ــكنية او حقن اطف ــق س مناط
ــكرية اىل  بنفس الغاز لتوفري مربر توجيه رضبة عس

ــوري تمنعه من استكمال تحرير ادلب  الجيش الس
وهذا هو النفاق بعينه، هذه الدول التي تخطط لهذا 
الفعل الشنيع لم يصدر عنها أي رد فعل ضد مجازر 
االطفال االجرامية يف اليمن، كل هذا النفاق وازدواج 
ــانية يعري  ــري يف التعاطي مع القضايا االنس املعاي
ــر يف انتقاء  ــلوبها املاك ــة وأس ــات هذه الدول سياس
ــة الذاتية ألمريكا  ــف املتصلة بخدمة املصلح املواق

وليذهب ما عداها اىل الجحيم .
سيد المقاومة وصاحب البصرية الثاقبة 

ــزب الله يف  ــن نرص الله امني عام ح ــيد حس الس
ــر الثاني  ــد التحري ــبة عي ــان يف خطابه بمناس لبن

26/8/2018م 
امريكا املسؤولة :

ــرة  ــة مدم ــة تحتي ــة، بني ــانية خانق ــة انس * ازم
ــف وقنابل  ــرات دول التحال ــة لطائ ــارات الجوي الغ
ــعة  ــادة الفتاكة وما يرتتب عليها من مجازر بش االب
ــن  ــة ع ــؤوليتها املطلق ــدد مس ــكا وتح ــري امري تع
ــرض لها  ــاملة التي يتع ــادة الش ــرب االب ــم ح جرائ
ــه  ــىل وج ــاء ع ــال والنس ــي واالطف ــعب اليمن الش
الخصوص ألنها مصدر السالح الفتاك واملعلومات 
ــتي وايفاد  ــتخبارية اضافة اىل الدعم اللوجس االس

ــات  ــكريني اىل جبه ــارين العس ــرباء واملستش الخ
ــي ترامب  ــس األمريك ــع الرئي ــك يض ــال كل ذل القت
وأركان حكمه يف موقع املجرم املبارش وسيأتي اليوم 

الذي يتعرض فيه للمساءلة . 
بوريس دنقلر 

كاتب امريكي يعيش يف اسرتاليا 
موقع الفاف نويرت 25/8/2018م
سقوط  اخاليق 

ــتخدام املدنيني واالطفال عىل  * االرصار عىل اس
ــات هزلية لتوفري ذريعة  وجه الخصوص يف مرسحي
توجيه رضبة اىل سوريا وان كانت بريطانيا قد تولت 
ــوادر إال ان امريكا تمثل  ــة وتدريب الك اعداد الخط
ــد ألنها من  ــه الوحي ــدر التوجي ــة ومص رأس الحرب
ــقاط الرئيس السوري  ــنوات تسعى  اىل اس سبع س
ــري املناخ  ــه لتوف ــوكة  نظام ــرس ش ــد وك ــار االس بش
ــل ككيان فاعل  ــل  بفرض  دولة ارسائي ــم  الكفي املالئ
يف املنطقة ،الفعل غاية يف االنحطاط وانعدام القيم 
ــاء بدعوى  واالخالق التي ترددها امريكا صباح مس
ــا تتصدى للدفاع عنها يف اطار حماية الحريات  انه

والدفاع عن حقوق االنسان .
موريس الب 

ــع قناة  ــة م ــويدي يف مداخل ــي س ــط حقوق ناش
سحر االيرانية 

26/8/2018م
االرهاب صناعة امريكية :

ــن القضاء  ــا م ــاء تمام ــك االنته ــىل وش ــا ع * كن
ــري ارض العراق  ــرصة وتطه ــش والن ــىل كوادر داع ع
ــارين  ــارص االرهابية الضالة إال ان املستش من العن
االمريكيني حالوا دون ذلك بحجة ان الكلفة ستكون 
ــيمة كون العنارص املتبقية  كبرية والتضحيات جس
تحصنت بالجبال ويصعب القضاء عليها بسهولة 
ــىل بقاء خمرية  ــي ان االمريكان حرصوا ع ــا يوح بم
ــتمرار  ــا لضمان اس ــوكل اليه ــام التي ت ــوم بامله تق
ــتقرار كأساس لرشعنة استمرار  القالقل وعدم االس
ــراق وهذا يؤكد  ــكرية االمريكي يف الع الوجود العس
ــر وهابي وتمويل  ــة امريكية بفك ــاب صناع ان االره

سعودي .
العقيد فالح الرشيد 

من مقالة له بصحيفة املدى العراقية
21/7/2018م 

ــب الظاهرة والصوت  ــلفت يتضح ان ترام مما اس

ــبه البالونة التي  ــا يش ــول بالفعل اىل م ــج تح املزع
ــري اىل  ــة يف كل لحظة ، يكفي ان نش ــتعد للفرقع تس
انه اعاد السهام اىل صدر الشعب الذي منحه الثقة 
فقال إذا اثري موضوع استبعادي من الرئاسة فإنني 
ــبب يف  ــكا مما سيتس ــال يف امري ــواق امل ــأدمر اس س
انهيار الدوالر والشك ان هذا االنهيار سيصل اىل كل 
اسواق العالم، أي انه يهدد بحرب اقتصادية شاملة 
ــن االمريكي  ــه املواط ــاد علي ــف ملا اعت ــذا مخال وه
ــتور وكالهما  ــأن أي رئيس يخضع للقانون والدس ب
ــاءلة الرئيس ان اخطأ، أي ان  يبيح لكل مواطن مس
ــن حروب وزوابع ، وهنا  ــب لم يكتف  بما أثاره  م ترام
ــة التي يكنها  ــل ونواياه الخفي ــة الرج تتضح رشاس
ــا تتمري به  ــهام الحقد اىل اهم م ــم ألنه وجه س للعال
ــي الديمقراطية وخياراتها املختلفة، هذا  أمريكا وه
ــة التآمر  ــدون عىل نظري ــل املحللني يؤك ــر جع االم
ــت االنتخابات االمريكية وأوصلت ترامب  التي رافق
ــا من اين مصدر  ــدة الحكم يف امريكا ، ال يهمن اىل س
ــتغفلت الناخب  هذه املؤامرة، املهم انها حدثت واس

االمريكي وجعلته يثق يف رجل شاذ مثل ترامب .
ــت االنتخابات  ــر التي رافق ــة التآم اوال : ان نظري
االمريكية وأوصلت ترامب اىل سدة الحكم يف امريكا 
ــا مصدر هذه املؤامرة  ــة تمت بالفعل ، ال يهمن حقيق
ــب االمريكي  ــتغفلت الناخ ــا حدثت واس ــم انه امله

بحسب ما قرره عدد من املحللني السياسيني .
ــة  ــرصف والعنجهي ــذا الت ــب به ــا : ان ترام ثاني
ــل  ميخائي ــه  لعب ــذي  ال ــدور  ال ــس  نف ــيلعب  س
غرباتشوف يف تفكيك االتحاد السوفيتي وستكون 
الكارثة اكرب بالنسبة ألمريكا ألن االتحاد السوفيتي 
ــتقلة اتحدت تحت  كان عبارة عن دول وكيانات مس
ــهل عملية انفصالها واستعادت  راية واحدة مما س
ــني وقوميات  ــا امريكا فهي هج ــا كدول ، ام كياناته
ــيصعب معه ان تتحول  ــمة مما س مختلطة ومنقس
ــتحدث  ــايل س ــتقلة ، وبالت ــات مس اىل دول او كيان
ــرب اهلية  ــي االمر بح ــتبعد ان ينته ــة  وال اس الكارث
ــا تكمن  ــة وهن ــة غري املتجانس ــني الواليات خاص ب
ــتجعل رشارة الخطر  الخطورة ألن هيمنة امريكا س
تصل اىل كل منطقة يف العالم ، أي أن ترامب سيضع 
ــو عني ما  ــت، وهذا ه ــف عفري ــأرسه عىل ك ــم ب العال
تسعى اليه مؤسسات التآمر الصهيونية املسيطرة 

عىل تالبيب القرار يف الواليات املتحدة األمريكية .
ــألك  ــاء ولكن نس ــألك رد القض ــا ال نس ــم ان الله

اللطف فيه .

1111 تحليالت

ظاهرة ترامب ومستقبل العالم
 أحمد يحيى الديلمي

عبري بسام

السعودية  بني  وخاصة  جديداً  رصاعاً  ليس  اليمن  عىل  الرصاع 
وهو  العرشين.  القرن  يف  اليمن  يف  نشأت  التي  الثورية  والقيادات 
يتعلق باألساس بموقعه الجغرايف الهام. فهو كان ومايزال يسيطر 
عىل أحد أهم املمرات املائية يف العالم، أال وهو مضيق باب املندب، 
البحر املتوسط وبحر  البحر الحمر ويصل ما بني  الذي يقع عىل 
العرص  يف  اليمن  ويكتسب  الهندي.  املحيط  عىل  وينفتح  العرب، 
الحديث أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية والرصاع من أجل 
العربي  بالرصاع  يتعلق  فيما  وخصوصاً  عليها،  العاملية  السيطرة 

- اإلرسائييل.
عىل  السيطرة  من  سلطنتهم  تأسيس  بداية  يف  العثمانيون  فشل 
اليمن، إال أنهم استطاعوا يف العام 1872م من احتالل بعض املدن 
الكبرية فيه، وقاموا بتأسيس والية اليمن بدًال من الدولة القاسمية 
التي أسسها اإلمام املنصور بالله القاسم. ويف الفرتة ما بني -1904

خسائر  وكبدوهم  بالدهم  من  العثمانيون  اليمنيون  أخرج  1911م 
وصلت إىل عرشة آالف قتيل، ولذلك سمي اليمن بمقربة العثمانيني. 
خالل الفرتة ذاتها، ويف العام يف العام 1839م تمكن الربيطانيون من 
احتالل عدن التي قاومت برضاوة وانسحبت القوات املرصية منها 
يف العام 1840م. وكان االستيالء عىل عدن بداية من أجل توسيع 
النفوذ الربيطاني يف جنوب اليمن والبحر األحمر وبالتايل الساحل 

اإلفريقي.
يرشح  أن  يمكنه  الهامة  الجغرافية  ومكانته  اليمن  تاريخ  معرفة 
بني  وما  النارص  عبد  جمال  بني  ما  نشأ  الذي  الرصاع  عن  الكثري 
السعوديني واملدعومني من الربيطانيني، يف وقت كان الخالف عىل 
يف  يرى  النارص  عبد  كان  والربيطانيني.  النارص  عبد  بني  ما  أشده 
الدول  سيادة  تحت  وجعله  وممراته  األحمر  البحر  عىل  السيطرة 
العربية يف ظل حكومات تقدمية يمكنه أن يغلق البحر األحمر يف 

وجه الكيان االرسائييل  والغرب.
التي  العامة  الخطة  يف  اليمن  أهمية  عن  هيكل  حسنني  ويتحدث 
وضعها جمال عبد النارص من أجل مساندة الثورة والقضاء عىل 
حكم اإلمامة امللكية فيه، والتي لم تكن مصادفة أو قراراً عشوائياً، 
عبد  رأى  فقد  فيه.  الثورة  تفجري  يف  األسايس  الدور  ملرص  كان  بل 
سيطر  من  أن  لديه،  كبرية  مكانة  فلسطني  احتلت  الذي  النارص، 
عىل فلسطني يهدد سيناء ومن سيطر عىل سيناء سيطر عىل قناة 
السويس، ومن سيطر عىل القناة سيطر عىل مرص والبحر األحمر 
ومن سيطر عىل مرص سيطر عىل الوطن العربي كله. وحدد عبد 
هما  ملرص  األساسيني  العدوين  أن   ،1952 العام  يف  بذلك،  النارص 
من  فليس  املنطقة  يف  بريطانيا  دامت  وما  و"ارسائيل"،  بريطانيا 
املمكن تحرير فلسطني. وثبت يف حرب ترشين من العام 1973م أنه 
بعد انتصار الثورة يف اليمن كان من املمكن فعلياً التحكم بمداخل 
البحر األحمر الشمايل والجنوبي وهذا ما لعب دوراً هاماً يف النرص 

الذي تحقق يف حرب ترشين التحريرية.
يف 19 ديسمرب من العام 1962م نجح عبد النارص يف زمن الرئيس 
يف  الثورة  بحكومة  أمريكي  اعرتاف  عىل  بالحصول  كنيدي  جون 
األمر  الجديدة.  للحكومة  املعونات  تقديم  منها  طلب  كما  اليمن، 
املوالية  القبائل  دعم  وواصلت  بالرفض  السعودية  واجهته  الذي 
شديدة  لضغوط  حينها  كنيدي  الرئيس  وتعرض  اإلمام.  لحكم 
الحكومة  جانب  إىل  األمريكية  والبنوك  البرتول  رشكات  قبل  من 
الربيطانية التي رضب آخر معقل لها يف الجزيرة العربية. ووضعت 
فيها  تعهدت  والتي  الصلب"  "السطح  أي  "سميت"  باسم  خطة 
الواليات املتحدة ضمان سالمة وأمن النظام السعودي والسعودية، 
البرتول  ورشكات  بريطانيا  من  كل  بمساعدة  السعودية  وتعهدت 
األمريكية تشكيل تحالف دويل لتجنيد مرتزقة من كل أنحاء العالم 

لقتال الثورة والقوات املرصية يف اليمن.
وأنشأت السعودية للملكيني محطة اذاعية للتنديد بالنظام الثوري 
رمي  السعودية  حاولت  اليمن،  يف  املرتزقة  حورص  عندما  الجديد. 
اليمني والسعودي،  الطريان  املعدات والطعام لهم بواسطة سالح 
فما كان من الجهتني إال أن رفضا الخضوع لألوامر وقام الطيارون 
بالهبوط يف مرص وطلبوا اللجوء السيايس. عندها توىل كيان العدو 
االرسائييل القيام بهذه املهمة. علماً أن الراحل عبد النارص توصل 

إلتفاق مع امللك فيصل إال أن األخري عاد ونقضه.  
اليمن  يف  الثورة  انتصار  أن  تعترب  السعودية  اململكة  كانت  هكذا 
تقويض لحكمها، عىل الرغم من النزاعات التي كانت قائمة ما بني 
وأن  اليمن،  يف  الحميد  عبد  أرسة  نظام  بني  وما  السعودية  العائلة 
عبد النارص يريد من حرب اليمن القضاء عليها وتقسيم السعودية 
ما بني األردن واليمن والعراق. عىل املقلب الغربي، اعتربت كل من 
تجاوز  قد  النارص  عبد  أن  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
جميع الخطوط الحمر، وبات من الرضوري اإلطاحة به خصوصاً 
من  منبعاً  تعترب  والتي  الجزيرة،  منطقة  إىل  بجيشه  اتجه  قد  أنه 
برتول  بأن  الدائمة  مناداته  أن  كما  للغرب.  بالنسبة  الكنز  منابع 
تحقيق  أجل  من  كسالح  استخدامه  يجب  وأنه  للعرب،  العرب 
ورفضه  لـ"إرسائيل"  الدائم  عدائه  إىل  إضافة  العربية،  املصالح 
"الصلح" معها. وهذا ما أدى إىل رضبة 7 يونيو 1967. هذه الرضبة 
التي جاءت بطلب سعودي رصيح من أجل إيقاف عبد النارص عن 
مرشوع  النارص  عبد  جمال  مع  إليها  دخل  التي  الثورة  مع  العمل 
العربية  القضايا  إىل  والتعرف  والتعليم  الدولة  مؤسسات  بناء 

وبخاصة فلسطني التي غدت القضية العربية األوىل يف اليمن.
من  واألمريكيني  الربيطانيني  من  كل  من  السعودي  الطلب  كان 
وصل  1966م  يونيو   21 ويف  رصيحاً.  مرص  عىل  الحرب  شن  أجل 

مجموعة  ذلك  قبل   وسبقته  املتحدة  الواليات  إىل  فيصل  امللك 
بالنسبة  املشكلة  أن  لألمرييكيني  أوضحت  التي  السعوديني  من 
حركة  هو  الحقيقي  الخطر  وأن  "ارسائيل"،  ليست  للسعوديني 
يف  ماضية  السعودية  وأن  القاهرة،  تمثلها  كما  العربية  القومية 
الزيارة  خالل  العربية.  للجامعة  كبديل  اإلسالمي  املؤتمر  تشكيل 
اجتماع  يف  ساعة  نصف  ملدة  جونسون  بالرئيس  فيصل  التقى 
الوزراء  مجلس  وثائق  من   342 الرقم  حملت  وثيقة  ويف  منفرد. 
فيها  طلب  والتي  1966م  العام  يف  ديسمرب   27 بتاريخ  السعودي 
عدوان  شن  يف  "ارسائيل"  بدعم  أمريكا  تقوم  أن  رصيح  وبشكل 
خاطف عىل مرص بدعم أمريكي وباحتالل مناطق حيوية تشغل 
مرص بـ"ارسائيل" عن السعودية، فتضطرها إىل سحب جيشها من 
اليمن. كما أوىص باحتالل الضفة الغربية وغزة حتى ال يبقى أي 
مجال حيوي يف داخل فلسطني يستطيع الفلسطينيون التحرك 
يف  توطينهم  ويتم  بالعودة  الالجئني  أمل  ينقطع  وعندها  ضمنه، 
الدول العربية التي هم فيها. كما طلب احتالل مناطق من سوريا 
تركته  الذي  الفراغ  لسد  هي  فتندفع  "األخرى"  هي  تتفرغ  ال  كي 

مرص.
وعندما  ذاته،  الهام  االسرتاتيجي  املوقع  يحتل  اليمن  يزال  وما 
اندلعت ثورة 11 فرباير 2011م يف اليمن، لم تكن السعودية بقادرة 
فشلت  وعندما  أخرى.  مرة  النارص  عبد  يمن  تجربة  خوض  عىل 
بفرض حكومة عبد ربه كان ال بد من اتخاذ اإلجراءات نفسها التي 
اتبعتها إبان زمن عبد النارص، ولكن لم تبق هناك ال قدٌس وال ضفٌة 
الشعواء،  األمريكي يف حربها  الدعم  وال غزَة تساوم عليها مقابل 

ويف هذا اإلطار جاءت صفقة القرن.

* العهد

اليمن.. بوابة الصراع العريب - اإلسرائيلي يف الجنوب 

إيهاب شوقي*

ــام بأحداث مكثفة، منها ما هو  تعج املنطقة هذه األي
دبلومايس، ومنها ما هو عسكري.

ــو للترصيحات والترسيبات  ــوت األعىل ه إال أن الص
والشواهد، والذي تضفي عىل املشهد تصعيداً مضافاً.

ــتباك بني الواقع وبني املشهد الذي يراد  ولفض االش
ــة لحقيقة  ــان الحاجب ــحب الدخ ــة س ــره، وإلزال تصدي
ــة عدة حقائق، لعلنا نستنتج  املشهد، يجدر بنا مناقش
ــد املجازفة  ــتطيع أح ــرب للواقع والذي ال يس ــورة أق ص
ــىل األرض  ــه، ألن التفاعالت ع ــة ب ــة مطلق ــر حقيق بذك
ــرى مناقضة يف لحظة  ــن حقيقة ألخ ــهد م قد تغري املش

خاطفة.
ومما ينبغي مناقشته ما ييل:

أوًال: مناقشة التحركات العسكرية األمريكية الالفتة، 
ــية، بأن  ــه وزارة الدفاع الروس ــا أفادت ب ــح مثل، م وأوض
ــوليفان" وصلت إىل  ــو إس إس س ــة "ي ــرة األمريكي املدم
ــن طراز كروز  ــة بـ 56 صاروخا م ــج العربى محمل الخلي

بهدف تنفيذ رضبة عىل سوريا.
ــول القاذفة  ــادة ذاتها من وص ــك، ما ورد يف اإلف وكذل
ــرتاتيجية األمريكية "?1-?" إىل قاعدة "العديد" ىف  االس
AGM-" ــن طراز ــة بـ 24 صاروخا مجنحا م قطر محمل
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ــرك عالمة  ــذا التح ــته هنا، هل ه ــب مناقش ــا يج وم

كاشفة لرضبة عسكرية وشيكة؟

التاريخ والشواهد تقول انه ليس رشطا، حيث جلبت 
أمريكا مرارا وتكرارا قاذفاتها ومدمراتها، وكانت للضغط 
ــدودة املحركة للتفاوض  ــع مرات وللرضبات املح والرتوي
ــن بتحرك  ــرات أخرى ولك ــة م ــروب حقيقي ــرات، ولح م
ــية وتنسيقات  ــمل ومغاير وبرشوط سياس عسكري اش

وعوامل أمان ليست متحققة يف هذه اللحظة.
ــي كان  ــية والت ــركات السياس ــة التح ــا: مناقش ثاني
ــة مايك  ــر الخارجي ــا أعلنه وزي ــاً لالنتباه م ــا لفت أكرثه
ــاء "مجموعة  ــطس 2018م عن إنش بومبيو، يف 16 أغس
ــدة بعد  ــة الواليات املتح ــيق سياس ــران" لتنس عمل إي
ــق بامللف النووي،  ــاق (5 + 1) املتعل ــحابها من اتف انس
ــبيل  ــان عىل س ــض مثل تيريي ميس ــرى البع ــو ما ي وه
ــة  ــل إدارة ترامب لسياس ــن قب ــتئناف م ــه اس ــال، ان املث
ــران. ما  ــري النظام يف إي ــدد الرامية لتغي ــني الج املحافظ
يضفي مصداقية عىل االتهام املوجه ضد إدارة ترامب يف 
ــرتاتيجية، هو أن السفري جيمس  إعادة إحياء هذه اإلس
جيفري قد تم تعيينه للتو ممثًال خاصاً لسوريا، والذي 
تعد كل مسريته املهنية، منذ تفكك االتحاد السوفييتي، 

تدور حول إيران.
ــاق رضبة  ــو مدى اتس ــته هنا ه ــي مناقش ــا ينبغ وم
ــوريا، مع  ــا حدود س ــاوز اثاره ــة تتج ــكرية محتمل عس
ــات) كلفظ  ــئت لتخطيط (سياس وجود مجموعة انش
ــرات)  ــو (مؤام ــف وه ــة التكلي ــاترا لحقيق ــكل س يش

لإلطاحة بنظام الحكم بشكل ملون ال بشكل عسكري.
بعد هذه املناقشة يمكننا ان نقول اننا نميل ألن يكون 
ــكري،  ــواهد تخدم فكرة التصعيد العس ما يحدث من ش
هي مناورة يف األغلب، أو مقدمة لرضبة محدودة محركة 

للتفاوض، وليست خيارا عسكريا شامال.
ــواهد أخرى عرب رصد  ــه ما يؤيده من ش ــذا امليل ل وه
تحليالت وتوصيات مراكز الدراسات الكربى األمريكية، 
ــطور، ويمكننا  ــن من خاللها تبني ما بني الس والتي يمك

هنا ذكر عدة أمثلة:
ــؤون  ــي"، املتخصص يف الش ــب "فرزين نديم -1 كت
ــة الخليج،  ــران ومنطق ــة املتعلقة بإي ــة والدفاعي األمني
ــنطن يف ملخص ملقال تناول تطورات الرصاع  ملعهد واش
ــارة إىل أن الهدوء  األمريكي اإليراني، قائال: "تجدر اإلش
ــا البحرية األخرية  ــه إيران مع تدريباته الذي تعاملت ب
ــاور  ــَو واقعة معّربة. فقد يس ــارات "فتح مبني" له واختب
ــبب  ــوري القلق من أن تتس ــرس الث ــام والح ــادة النظ ق
ــارة غضب  ــاق بإث ــعة النط ــكرية الواس ــن العس التماري

الشعب"، وفق زعمه.
ــل املجموعة  ــن عم ــتبيان جانب م ــن اس ــا يمك وهن
ــكلة ملواجهة إيران، وهو جّر ايران لسباق  األمريكية املش
للتسلح عرب حشد عسكري أمريكي يف قاعدة "العديد" 
ــوريا الطالة  ــاق هرمز، مع تصعيد األوضاع يف س او يف نط
ــعب اإليراني  ــن ذلك مع تأليب الش ــد الحرب، ويتزام ام

عىل النظام وخاصة مع تشديد العقوبات والحصار.
ــو من صقور املحافظني الجدد،  -2 تراجع بولتون وه
ــكري التقليدي، وقد كتب بولتون مقاًال  عن خياره العس
ــنوات، أعلن فيه  يف صحيفة نيويورك تايمز منذ عدة س
ــة"، كانت  ــف القنبلة اإليراني ــل "وق ــة أنه من أج رصاح
الواليات املتحدة بحاجة إىل "قصف إيران"، وقد تراجع 
ــإن تغيري  ــون واضحني، ف ــط لكي نك ــن مؤخرا "فق وأعل
ــة أمريكية. لكن ما نريده هو  النظام يف إيران ليس سياس
ــلوك النظام. سنقوم بأشياء أخرى  التغيري الهائل يف س

للضغط عىل إيران كذلك."
ــكري  ــع الخيار العس ــة تراج ــب يف خان ــو ما يص وه
ــام اإليراني  ــىل النظ ــرى، منها الضغط ع ــارات اخ لخي
النتزاع تنازالت، وهو ما يعكس خيبة أمل أمريكية ويأس 

حتى من تغيري النظام بشكل ملون عرب قالقل داخلية!
ولعل "جوناس اليكسيس" مؤلف كتاب" الصهيونية 
ــىل نقطة مفصلية عندما  ــل الغرب" قد وضع يده ع مقاب
ــلحة  ــار األس ــال: "ان إيران تلتزم بمعاهدة عدم انتش ق
ــىل املعاهدة  ــدة التي لم توقع ع ــة الوحي ــة. الدول النووي
ــة خارجية تخفق يف  ــي "إرسائيل"، لذا فإن أي سياس ه
معالجة هذه القضية املركزية هي فشل. وهذا هو السبب 
يف فشل النظام العاملي الجديد وألعاب الدمى مثل جون 

بولتون فشال ذريعا وبشعا."
ــة ككل أمام  ــور املقاوم ــود مح ــا ان صم ــف هن ونضي

ــك  ــطوري وتماس ــكري األس ــوده العس ــار وصم الحص
شعوب املحور والتفافها حول خيار املقاومة هو السبب 
ــك عن  ــوة، ناهي ــار الق ــكا يف خي ــل أمري ــس يف فش الرئي

الفشل السيايس.
ــن تحدثوا إىل "ديفينس نيوز"  -3 يقول الخرباء الذي
ــكل كبري من  ــات املتحدة بش ــت الوالي ــو قلل ــه حتى ل إن
ــج، فلن يكون لها تأثري  ــود حاملة الطائرات يف الخلي وج
عام يذكر عىل التوازن االسرتاتيجي للقوى هناك، وقال 
ــاعد كبري  ــة متقاعد ومس ــط غواص ــان كالرك، ضاب بري
ــة األمريكية، جوناثان  ــابق لرئيس العمليات البحري س
ــت، إن هناك مؤرشات حتى عىل أن وجود حامالت  غرين
ــح ايران لقربها  ــرات يف الخليج ربما تصب يف صال الطائ
ــن جئنا بهم  ــون الذي ــال كالرك: "اإليراني ــا، وق ــن يده م
ــكل موحد، إن اإليرانيني  ــوا إلينا، قالوا جميًعا بش تحدث
ــة يمكنهم  ــي رهين ــج العرب ــالت يف الخلي ــربون الناق يعت

اختيار مهاجمتها يف أي لحظة".
ــرات ليس  ــتنتاج ان تحريك املدم ــا اس ــا يمكنن وهن
ــرتاتيجي، بل ربما  ــوازن اس ــارشا عىل تغيري ت مؤرشا مب

يكون العكس اصح، حيث يخدم نظرية املناورة!
ــاالت واردة، واملقاومة  ــال، فجميع االحتم عىل كل ح
ــعبها جاهزون لجميع الخيارات، إال خيار  ومحورها وش

واحد، وهو التفاوض عىل املبادئ والثوابت.
كاتب صحفي مرصي

أي الخيارات أقرب على أعتاب خريف مشتعل؟ 

ــعودية يف هجمات 11  ــن دور الس ــدر بالواليات املتحدة ع ــف كتاب ص كش
سبتمرب، وكيف تسرتَّ مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل هذا الدور الخطري.

ــاه؛ جون دايف وراي  ــة لم تنبح"، يلفت مؤلف ــاب بعنوان "كالب الحراس الكت
ــتخبارات  ــرت وتآمر االس ياه تس ــمَّ ــاه الرأي العام إىل ما س ــكي، انتب ناوسييلس
ــاء كثري من  ــعودية إلخف ــلطات الس ــه) والس ــة (يس آي إي ــة األمريكي املركزي
ــب ما ذكرته الصحافة األمريكية،  ــبتمرب 2001م، بحس تفاصيل هجمات 11 س

أمس الخميس.
ــل تحذيراته من  ــؤولني األمريكيني بتجاه ــك املقابلة يتهم كالرك املس يف تل
تهديدات تنظيم القاعدة، والسماح بوصول السعوديَّني خالد املحضار ونواف 
ــي مركز التجارة  ــتهداف برج ــي إىل الواليات املتحدة، وتورطهما يف اس الحازم
ــقوط  ــفرت عن س ــر وزارة الدفاع (البنتاجون)؛ وأس ــي يف نيويورك ومق العامل

قرابة 3000 قتيل.
ــن التقارير  ــان التحقيق يف كثري م ــل املؤلف ــك املقابلة، واص ــن تل ــاً م انطالق
الرسمية حول الهجمات، وتوقفا عند عدد من الثغرات والتناقضات يف الرواية 
ــيق بني األجهزة  ــل يف التنس ــي تقول عن تلك الهجمات إنها فش ــمية الت الرس
ــرتاً حكومياً عىل تورط  ــة. وتوصل الكاتبان لنتيجة، مفادها أن هناك تس املعني

السعودية يف تلك الهجمات.
ــلطات  ــأن عالقة الس ــزال قائماً بش ــرس ال ي ــان إىل أن ال ــري املؤلف ــا يش وهن

السعودية بُمنفذي هجمات 11 سبتمرب، وُجلهم يحملون جنسية اململكة.
ــؤون  ــعوديِّني يف وزارة الش ــؤوِلني س ــة إىل أن مس ــات الحق ــارت تحقيق وأش
ــهيل إقامة عدد من السعوديني يف كاليفورنيا،  اإلسالمية وفروا املساعدة لتس

وهم األشخاص أنفسهم الذين سيشاركون يف هجمات 11 سبتمرب.
ك املئات من أقارب ضحايا الهجمات لرفع  ــرَّ وانطالقاً من تلك املعلومة، تح
دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، أمام املحكمة الفيدرالية يف نيويورك، 

مطالبني بتعويضات مالية.
ويقول أندرو مالوني، وهو أحد محامي دفاع أرس الضحايا، إن االستخبارات 
ــار ونواف الحازمي،  ــرف من هما خالد املحض ــعودية أقرت بأنها كانت تع الس

وعلمت لحظة وصولهما إىل لوس أنجلوس أنهما من تنظيم القاعدة.
ــعودية وثائق، عبارة عن أكرث من 6800 صفحة،  ــلمت السلطات الس وقد س
ــىل ترجمتها. وقال  ــي مالوني ع ــة، ويعكف فريق املحام ــا باللغة العربي ُجله
مالوني إن تلك الوثائق تتضمن أشياء مهمة، وإنه سيطلب من الرياض وثائق 

جديدة عن طريق املحكمة.
ــؤولني سعوديِّني،  ــهادة مس ــتماع لش ــعى املحامي مالوني إىل االس كما يس
ــعودية  ــة فهد الثمريي، الذي كان قبل الهجمات موظفاً بالقنصلية الس خاص

يف لوس أنجلوس ومرشفاً عىل مسجد امللك فهد يف املدينة.
ــق  ينطلق املؤلفان من مقابلة صحفية جريئة أجرياها عام 2009م مع منس
ــني بيل كلينتون  ــارد كالرك، الذي عمل بإدارتي الرئيس مكافحة اإلرهاب ريتش
ــؤويل الـ"يس آي إيه"، ومن  وجورج بوش، وكال يف املقابلة االتهامات لكبار مس

ضمنهم جورج تينيت، الذي كان مديراً للوكالة عام 2001م.
ــي  ــر األمريك ــك" إىل أن التقري ــة "نيوزوي ــري مجل ــاب، تش ــرض للكت ويف ع
ــبتمرب، لم يعرث عىل دليل يثبت  ــمي، الصادر عام 2004م عن لجنة 11 س الرس
ــعوديني  ــؤولني س ــعودية يف الهجمات، لكنه يقول إن مس ــورط الحكومة الس ت

رفيعي املستوى موَّلوا بصفتهم الشخصية تنظيم القاعدة.
ــي تقديم مذكرة  ــبتمرب، يعتزم مالون ــع الذكرى الـ17 لهجمات س ــاً م وتزامن
ــق املطلوبة.  ــاره عىل تقديم الوثائ ــات الفيدرايل؛ إلجب ــمية ملكتب التحقيق رس
ــات أمريكية  ــق من مؤسس ــول عىل وثائ ــب عينيه الحص ــع مالوني نص ويض

أخرى.
ــراً تنفيذياً من  ــد يتطلب أم ــك الوثائق ق ــول إىل تل ــي أن الوص ــرى مالون وي
ــه اإلدارة  ــا تقدم ــتبَعداً، يف ظل م ــده مس ــو ما يع ــب، وه ــد ترام ــس دونال الرئي

األمريكية الحالية من دعم قوي للسعودية.

هكذا دعمت السعودية
هجمات ١١ سبتمرب
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