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السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية 
على أراضيها

مدير أمن إسطنبول األسبق يسلم نفسه للسلطات التركية

 

بوتين: واشنطن نفضت يديها في آخر لحظة 
من اتفاق عمل مشترك معنا في سوريا    

رو�سيللا _ وكاالت: ك�سف �لرئي�للس �لرو�سي فادميري بوتني �أن بللاده كانت قريبة 
جللد� مللن �لتو�سل التفاق ب�سللاأن �سوريا مع �إد�رة �لرئي�س �الأمريكللي �ل�سابق بار�ك 

�أوباما، قبل �أن ت�ستنكف عن ذلك يف �آخر حلظة الأ�سباب �سيا�سية.
و�للرح بوتني يف �سل�سلة مقابات مللع �ملخرج �الأمريكي، �أوليفللر �ستون، �سدرت 
�سمللن كتللاب جديد يف �لواليات �ملتحللدة: "�أنت تعرف، يف �لو�قللع، نحن كنا على 
�سفللا �لتو�سللل التفاق مللع �إد�رة �أوبامللا للعمل معللا يف �سوريا" لكللن �الأمريكيني 

��ستنكفو� عن توقيع ذ�ك �التفاق يف �آخر حلظة، رمبا الأ�سباب �سيا�سية.
يذكللر �أن وزيللر �خلارجيللة �الأمريكللي �ل�سابللق، جللون كللريي، خا�للس �جتماعات 
مار�ثونيللة مع نظريه �لرو�سللي �سريغي الفروف، ومع �لرئي�للس بوتني �سخ�سيا يف 
�لكرملللني، �عتبار� من �سهر فرب�ير/ �سباط عللام 2016، من �أجل بلورة �تفاق بني 
�لبلديللن ب�سللاأن �سوريا، وكان �جلانبان يعلنان �أنهما قريبان من �لتو�سل �إىل هكذ� 
�تفللاق، و�أن جلانا ع�سكرية خمت�سة �ستجتمع يف جنيف ب�سوي�ر� من �أجل �التفاق 
علللى تفا�سيللل �لتفا�سيل لاتفللاق �لعتيد �لذي طللال �نتظللاره، �إال �أن �الأمريكيني 
�نقطعللو� فجاأة عللن متابعة �ملحادثللات ب�ساأنه وجتاهلوه كما لللو �أنه مل يكن على 

جدول �أعمالهم ومل ي�سمعو� به!.

�لريا�للس _ وكاالت : �أكللد م�سدر �سعللودي م�سوؤول، �ل�سبللت ، �أن �ململكة ال ميكن �أن 
ت�سمح لرتكيا باإقامة قو�عد ع�سكرية على �أر��سيها. ونقلت وكاالت �الأنباء �ل�سعودية 
عللن �مل�سدر قوله �إن �لريا�س لي�ست بحاجة �إىل ذلك و�إن قو�تها �مل�سلحة وقدر�تها 
�لع�سكريللة يف �أف�سل م�ستوى، ولها م�ساركات كبرية يف �خلارج، مبا يف ذلك قاعدة 
�أجنرليللك يف تركيا ملكافحة �الإرهاب وحماية �الأمللن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة. ويف 
وقت �سابق، قال �لرئي�س �لرتكي، رجب طيب �أردوغان، �إنه عر�س على �مللك �سلمان 
بن عبد�لعزيز، �إن�سللاء قاعدة ع�سكرية تركية يف �ل�سعودية. و�أ�ساف �أردوغان خال 
مقابلللة متلفللزة ، �أن �مللك �سلمان تعهللد بتقييم �الأمر، و�أن �لرد مل يللاأت لغاية �الآن. 
و�سللدد �لرئي�للس �لرتكللي على �أن �مللللك �سلمان، باعتبللاره "كبري �خلليللج" باإمكانه 
حللل �أزمللة قطللع �ل�سعودية و�الإمللار�ت و�لبحريللن وم�للر �لعاقللات �لدبلوما�سية 
و�القت�ساديللة مع قطر، على خلفيللة �تهامها بدعم �الإرهاب وهللو ما تنفيه �لدوحة 

ب�سدة، م�سيفا "حل �الأزمة يليق بال�سعودية يف هذ� �ل�سهر �ملبارك."

��سطنبللول_ وكاالت : �سّلللم مدير�أمللن �إ�سطنبللول �الأ�سبللق، ح�سللني ت�سابقللني، نف�سه 
لل�سلطللات �لرتكيللة، �لتللي تاحقلله بتهمللة �مل�ساركة ىحماولللة �النقللاب �لفا�سل 

�ل�سيف �ملا�سي، و�نتمائه ملنظمة فتح �هلل غولن "�لكيان �ملو�زي".
ونقلللت وكالللة �الأنا�سول عللن م�سادر �أمنيللة تركية قولهللا، �إن ت�سابقني ح�ر مع 

حماميه �إىل �ملقر �لرئي�سي ملديرية �أمن �إ�سطنبول، و�سّلم نف�سه دون قيد �أو �رط.
و�أو�سحللت �مل�سللادر �أن حمكمللة �جلنايات �لللل30 يف �إ�سطنبول، كانللت قد �أ�سدرت 

مذكرة حب�س بحق ت�سابقني يف وقت �سابق.
وقبلللت نف�للس �ملحكمللة الئحللة �التهامات بحللق 15 و�ليللًا وقائممقللام، 13 منهم 
م�سجونون حاليًا، بينهم و�يل �إ�سطنبول �ل�سابق ح�سني عوين موطلو، و�أ�سدرت بحق 

ح�سني ت�سابقني، مذكرة حب�ٍس يف �إطار �لتحقيقات �ملتعلقة مبنظمة "غولن".

�تخذ �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب قر�ر� باإلغاء �التفاق �الأحادي 
�جلانب �لذي وقعته باده مع كوبا يف عهد بار�ك �أوباما، منتقد� يف 
خطللاب جديد للله �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �سلفلله بخ�سو�س عاقات 

�لواليات �ملتحدة مع كوبا، لكنه �أكّد �الإبقاء على عدد منها.
تر�مللب �لذي يحللاول و�سع �إعللادة �لعاقات بني بللاده وكوبا �إىل 
�سابق �لتوتر �لذي كان يكتنفها منهيا بذلك جهود �أوباما يف تقوية 
عاقللات �لطرفني، حتللدث �ليوم �جلمعة يف خطاب للله مبيامي، �أنه 
�سيقللوم بل"ف�سح جر�ئم نظام كا�سللرتو"، متهما �أوباما بغ�س �لنظر 
عللن �نتهللاكات حقوق �الإن�سللان يف كوبا. وقال تر�مللب: "لقد وقعو� 
�تفاقيللة مع حكومة تن�للر �لعنف وعدم �ال�ستقللر�ر يف �ملنطقة ومل 

يح�سلللو� على �أّي �سيء.. �الإجللر�ء�ت �ملخففة �لتللي �تخذتها �الإد�رة 
�ل�سابقللة يف �ل�سفللر و�لتجللارة مل ت�ساعللد يف �سيء �ل�سعللب �لكوبي، 
بللل بالعك�س، �ساهمت يف �زدياد غنى �لنظللام �لكوبي". و��ستعر�س 
تر�مب عدد� من حتركات نظام كا�سرتو �سد �لواليات �ملتحدة، ومن 
ذلللك �أزمللة �ل�سو�ريخ �لكوبيللة، بالقول: " لن نقوم �أبللد� بتجاهل ما 
وقللع يف �ملا�سي، فنحللن نتذكره جيد� كما �أننا نعللرف ما يجري". 
ولن مي�س �لتغيري �لذي �أعلن عنه تر�مب �سوى جزء من �سيا�سة �سلفه، 
فالعاقات �لدبلوما�سية بني �لواليات �ملتحدة وكوبا �ست�ستمر ومن 
ذلك ��ستمر�ر �ل�سفارتني �للتني فتحتا موؤخر� يف �لعمل، وهو ما �أكده 
تر�مللب بالقول �إن �سفارة كوبا يف بللاده �ستبقى مفتوحة "�أما يف 
�أن ي�ستطيللع �لبلللد�ن ت�سكيللل م�سار قللوي و�أف�سل"، كما لللن يقع �أّي 
تغيللري يف نوعيللة �لب�سائع �لتللي ت�ستوردها �لواليللات �ملتحدة من 

كوبللا، ومنها �ل�سيجللار �لكوبي. و�ستعمللل �الإجللر�ء�ت �جلديدة على 
ت�سديللد �لقيللود على كوبا، خا�سللة على نظللام ر�وول كا�سرتو الأجل 
�نتقللال �ل�سلطللة يف �لبللاد، و�ستعمل �لواليات �ملتحللدة على ح�ر 
�حلللاالت �مل�سموح فيها بال�سفر من كوبا �إليهللا، وكذ� حظر �لتعامل 
مللع �ل�ركات �لكوبيللة �ململوكة للجي�س �أو مل�سالللح �ال�ستخبار�ت، 
وتو�سيللع �سبكللة �النرتنللت �الأمريكية لت�سللل �إىل كوبللا، ومعار�سة 
توجه �الأمم �ملتحدة برفع �لقيود على كوبا حتى تبد�أ بتح�سني و�سع 
حقوق �الإن�سان. ومن �ل�روط �لتي طلب تر�مب من كوبا �اللتز�م يف 
جمال حقوق �الإن�سان الأجل �لتفكري يف تغيري �سيا�سته هناك "�إطاق 
�للر�ح �ملعتقلني �ل�سيا�سيني و�لتوقف عللن حماكمة �الأبرياء، وفتح 
�ملجللال �أمام �حلرية �ل�سيا�سيللة و�القت�سادية، و�إعادة �لهاربني من 

�لعد�لة �الأمريكية".

مللددت �حلكومللة �لبلجيكيللة م�ساركللة قو�تهللا �جلويللة 
يف �لعمليللات �لع�سكريللة �سمللن قو�ت �لتحالللف �لدويل 
بقيللادة �لواليات �ملتحدة، �سد تنظيم د�ع�س، يف �لعر�ق 

و�سوريا، حتى نهاية �لعام �جلاري.
وقال رئي�س �لوزر�ء �لبلجيكي �سارل مي�سيل، �ل�سبت ، �إن 
متديللد م�ساركة باده يعد �إ�سارة قوية باجتاه �ركائها، 
و�إنهللا �ريللك يعتمللد عليلله يف �لتحالللف �لللدويل �سللد 
د�ع�س"، مبينا �أن "بلجيللكا �ستخ�س�س 17 مليون يورو 

للعمليات �لع�سكرية �سد �لتنظيم �ملتطرف".

و�أ�سللاف مي�سيل �أنه من �ملقرر �أن تنتهي �ملهمة �حلالية 
للطللري�ن �لبلجيكللي �مل�سارك يف �حلرب �سللد د�ع�س يف 
�ل�سهللر �حلايل لكللن بروك�سل قللررت متديللد �ملهمة �ستة 
�أ�سهللر �أخرى. ونوه �إىل �أنه �سللوف تتمركز �أربع مقاتات 
بلجيكيللة باالإ�سافة �إىل 100 جندي يف قاعدة باالأردن 

ل�رب �أهد�ف للتنظيم يف �سوريا و�لعر�ق.
وي�سللم �لتحالللف بقيللادة و��سنطن 60 دولة مللن بينها 
دول عربيللة، ت�سارك 12 منها يف ق�سف �أهد�ف ومو�قع 

تابعة لد�ع�س.
ومن جانب �خر �أعلنت �ل�سلطات �لبلجيكية عن �نخفا�س 
ملحللوظ يف عللدد �ملتقدمللني بطلبات جلللوء �إليها، حيث 

تقدم 40 �ألف �سخ�س بطلب جلوء هذ� �لعام، مقابل �أكرث 
من 146 �ألف �سخ�س �لعام �ملا�سي.

و�أظهللر للمركللز �لفدر�يل يف تقريره �ل�سنللوي �لذي ن�ر ، 
�ل�سبللت ، �أن %63 من �ملتقدمللني بطلبات جلوء هم من 
�لرجال �لقادمللني ب�سكل خا�س من �سورية و�أفغان�ستان 

و�لعر�ق.
و�أ�سللار �لتقرير �إىل وجود ن�سبة من �الأتر�ك �لذين تقدمو� 
كذلللك بطلبات جلللوء، "بالرغم من �أن هللوؤالء ياأتون يف 
�ملركللز �ل�ساد�للس مللن حيث �لعللدد، لكن �أ�سبللاب �رتفاع 
�أعد�دهللم تعللود �إىل نتائج وتد�عيللات حماولة �النقاب 

�لفا�سلة �لتي �سهدتها تركيا منت�سف �لعام �ملا�سي".

�تهمت جيبوتي جارتهللا �إرترييا باحتال �أر��س 
متنللازع عليهللا على �حلللدود بللني �لبلديللن، بعد 
�أن �سحبللت قطر قللو�ت حلفظ �ل�سللام، على خلفية 
موقللف �لبلدين �ملنحللاز للريا�س يف خافها مع 

�لدوحة.
"رويللرتز" عللن وزيللر خارجيللة  ونقلللت وكالللة 
جيبوتي علي يو�سف قوله �إن "قو�ت حفظ �ل�سام 
�لقطريللة �ن�سحبللت يف 12 و13 يونيللو. يف نف�س 
�ليوم كانت هناك حتركات ع�سكرية �إرتريية على 
�جلبللل. ي�سيطرون �الآن على جبللل دمرية وجزيرة 
دمللرية بالكامل"، يف �إ�سللارة �إىل �أر��س تقول كل 

من �لدولتني �إن لها �حلق يف �ل�سيادة عليها.
وقللال علي يو�سف �إن �جلي�س يف حالة تاأهب و�إنه 

قدم �سكاوى لاأمم �ملتحدة و�الحتاد �الإفريقي.
�إىل ذلللك قللال دبلوما�سيللون، �إنلله من �ملقللرر �أن 
يبحث جمل�س �الأمن �لتابع لاأمم �ملتحدة �لو�سع 

يف جل�سة مغلقة يوم غد.
وقللال رئي�للس بعثللة �الحتللاد �الإفريقللي مو�سللى 
حممد يف وقت الحللق على "تويرت": "�أبلغت �سفري 
جيبوتللي �إدري�للس فرح باأن �الحتللاد �سري�سل وفد� 
�إىل حدود جيبوتللي ملر�قبة �لتطور�ت و�لعمل مع 

جميع �الأطر�ف".
و�أعلنللت قطللر �أنهللا �ست�سحللب فرقتهللا يللوم 14 
يونيو/حزيللر�ن بعللد �أيللام مللن �نحيللاز �لبلديللن 
لل�سعودية وحلفائها غد�ة �ندالع �الأزمة �خلليجية 

– �لقطرية.

ترامب يلغي اتفاق أوباما مع كوبا.. ويبقي على بعض اإلجراءات

األزمة الخليجية تضع المعارضة السورية في مأزق

أزمة جديدة بين جيبوتي بلجيكا تمدد مشاركتها في الحرب ضد "داعش"
وإريتريا بعد سحب قطر قواتها

بلجيكا _ وكاالت 

جيبوتي _ وكاالت

واشنطن _ وكاالت 

إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين وحماس تكذب وقوف داعش  وراء هجوم القدس
قالت حركللة حما�س �إن �لفل�سطينيللني �لثاثة �لذين قتلو� 
�لقدميللة  �ملدينللة  يف  �الإ�ر�ئيليللة  �ل�رطللة  بر�سا�للس 
بالقد�للس، بعللد حادثي طعن وهجللوم باالأ�سلحللة �لنارية، 
ينتميللان حلركللة وللجبهللة �ل�سعبيللة لتحريللر فل�سطللني، 
و��سفة تبني تنظيم د�ع�س  للعملية باأنه "خلط لاأور�ق".

و�أدى �لهجومللان �للللذ�ن وقعللا م�سللاء �جلمعللة �إىل مقتل 
�رطيللة �إ�ر�ئيليللة. وقللال �سامللي �بللو زهللري �ملتحدث 
�لر�سمللي با�سم �حلركللة: "�إن تبني تنظيللم د�ع�س للهجوم 
يهللدف �إىل خلللط �الأور�ق وحماولة لتعكللري �ملياه" ح�سب 
و�سفلله. وقللال عللزت �لر�سق �لقيللادي يف حركللة حما�س: 
"�إن �ل�سهللد�ء �لثاثة ال عاقة لهللم بد�ع�س )�الإ�سم �الآخر 
لتنظيللم �لدولة �الإ�سامية( و�إنهم ينتمون للجبهة �ل�سعبية 
وحما�للس." وكان بيللان ن�ر على قنللاة �لتنظيم يف موقع 
تلغر�م، زعم �أن �لتنظيم يتبنى م�سوؤوليته على �لهجومني، 
�لذيللن وقعا م�ساء �جلمعة يف مدينللة �لقد�س، وهدد مبزيد 
من �لهجمات �ملماثلة �سد �الإ�ر�ئيليني. ووقع �لهجومان 
يف وقللت و�حللد مبنطقتني قللرب باب �لعامللود يف �لقد�س 
�أحللد �لهجومللني ُقتللل  �إنلله يف  �لقدمية.وقالللت �ل�رطللة 
فل�سطينيللان بعدمللا فتحللا �لنللار وحاوال طعللن جمموعة 
مللن �أفللر�د �ل�رطللة �الإ�ر�ئيليللة. ويف موقع ثللان �أ�ساب 
فل�سطيني �رطية من حر�للس �حلدود بطعنة قاتلة قبل �أن 
تقتللله �ل�رطة. وتعد هللذه �ملرة �الأوىل �لتللي يتبنى فيها 
تنظيللم �لدولللة �الإ�ساميللة هجومللا يف �لقد�للس ي�ستهدف 

�إ�ر�ئيليني.
وكانللت موجللة مللن عمليللات �لطعللن بال�سللاح �الأبي�للس 
وعمليللات �لده�للس وقعت منللذ �أكتوبر ت�ريللن �الأول عام 

2015، لكن وتريتها �نخف�ست يف �الآونة �الأخرية..
ور�ء  بالوقللوف  �لفل�سطينيللة  �ل�سلطللة  �إ�ر�ئيللل  وتتهللم 
�لتحري�س على هذ� �لنوع من �لعمليات �سد �الإ�ر�ئيليني.
وتنفللي �ل�سلطللة �لفل�سطينيللة، �لتللي تتمتللع بحكللم جزئي 
فقط على �الأر��سللي �لفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية، على 
نف�سها تلك �التهامات، وتقول �إن مثل هذه �لهجمات تاأتي 
ب�سبللب حالللة �الحباط لللدى �لفل�سطينيللني، و�إن �الحتال 

وم�سادرة �ر��سي �لفل�سطينيني، هي ما يدفع �إىل �لعنف.

القدس -  وكاالت

و�ضعت الأزمة اخلليجية 
ف�ضائل املعار�ضة 

ال�ضورية، يف  موقف 
حمرج بعد اأن اأ�ضعفها 

توتر العالقات املتنامي 
بني ال�ضعودية وقطر، 

اأبرز الدول الراعية لها، 
وابتعادهما تدريجيا عن 
النزاع الدائر يف البالد، 

وفق ما يرى حمللون.

منللذ بللدء حركللة �الحتجاجللات يف �سوريللا يف �ذ�ر/
مار�للس �لعللام 2011 وبعللد حتولها �ىل نللز�ع م�سلح، 
حافظللت �لدولتللان �خلليجيتان على دعللم �ملعار�سة 
�ل�سيا�سيللة ثللم �مل�سلحللة �سد �لرئي�للس �ل�سللوري ب�سار 
�ل�سوريللة  للمعار�سللة  �خلليجللي  �لدعللم  بللرز  �ال�سللد. 
و�لف�سائللل �ملقاتلللة وخا�سة �الإ�ساميللة منها خال 
�سنللو�ت �لنللز�ع �الوىل، �ال �نلله وبعللد �سللت �سنو�ت من 

�حلرب مل تعد تلك �لدول تقوم بالدور ذ�ته.
ويقللول �لباحللث �لرئي�سللي يف مركللز كارنيغي لل�رق 
�حلاليللة  �لقطيعللة  “و�سعللت  �سايللغ  يزيللد  �الو�سللط 
�ملعار�سة يف موقف حمرج )�سيا�سيا( الن ال �أحد يريد 
�ن يكون جزء� منها ب�سكل علني كما �ن �أحد� ال يتحمل 

�لتخلي عن �ي من �لطرفني” �ل�سعودي �أو �لقطري.
ويف موؤ�للر �ىل �رتبللاك �ملعار�سللة �لنللاجت عللن هذه 
�الأزمللة �خلليجيللة، رف�سللت ف�سائللل معار�سللة عللدة 
تو��سلللت معهللا وكالللة فر�ن�للس بر�للس �لتعليللق علللى 

�ملو�سوع ب�سبب “ح�سا�سيته”.
�لغوطللة  و�كتفللى م�سللوؤول يف ف�سيللل معار�للس يف 
�ل�رقية قرب دم�سق بالقول “قطر و�ل�سعودية وتركيا 
و�الأردن و�الإمللار�ت مللن �لدول �لد�عمة لثللورة �ل�سعب 

�ل�سوري ووقفت مع معاناته منذ �سنو�ت”.
�سحابللة  �خلافللات  تكللون  �أن  �هلل  “ن�سللاأل  و��سللاف 
�سيللف”. قطعت كل مللن �ل�سعودية و�المللار�ت وم�ر 
يف �خلام�للس مللن �ل�سهللر �حلللايل عاقاتها مللع قطر، 
و�تهمتها بدعم “�الرهللاب” معددة �الخو�ن �مل�سلمني 
“�لقاعللدة”.  “د�ع�للس”و  وتنظيللم  حما�للس  وحركللة 
و�تخللذت دول �أخللرى مو�قللف �أقللل حدة مثللل �الأردن 

�لذي خف�س �لتمثيل �لدبلوما�سي �لقطري لديه. وبرغم 
حالة �الرباك �لتللي تعي�سها �لف�سائل �ملعار�سة، يرى 
�سايللغ، �نلله �سيكون لازمللة �خلليجيللة تاأثري حمدود 
علللى �لنللز�ع �ل�سوري حيللث “تر�جع �لتدخللل �لقطري 
و�ل�سعللودي عمللا كان يف �ملا�سللي”، م�سللري� �ىل �ن 
�لريا�للس “خف�سللت �ىل حد كبللري متويلها منللذ �لعام 
2015 ب�سبللب تدخلها يف �ليمن”. كما لن يكون هناك 

علللى �الرجللح �ي تاأثري كبللري علللى �ل�سعيدين �ملايل 
و�ل�سيا�سللي كون “�لواليات �ملتحدة وتركيا عززتا من 
دعمهمللا للف�سائل �لتي كانت �سابقا مقربة من قطر �أو 
من �ل�سعودية”. وتدعم �لف�سائل �ملعار�سة يف �سوريا 
دول عللدة بينهللا �ل�سعوديللة وقطللر وتركيللا و�الأردن 
وحتللى �لواليللات �ملتحللدة. ويف �سمللال �سوريللا، تعد 
�لف�سائل �ملدعومة من قطللر وتركيا �الأكرث نفوذ� مثل 

حركللة �أحر�ر �ل�سللام �الإ�سامية، ويطغللى على �لغوطة 
�ل�رقيللة قرب دم�سللق ف�سيل جي�س �الإ�سللام �ملدعوم 
من �ل�سعوديني. ويف جنوب �لباد تن�سط ف�سائل تلقت 
تدريباتها من �الأردن و�لواليللات �ملتحدة. وتعد هيئة 
“حتريللر �ل�سللام” وهي حتالللف جمموعللات �إ�سامية 
بينها تنظيم “�لقاعدة” �سابقا، �إحدى �لف�سائل �الأكرث 
نفوذ� يف مناطق �سيطرة �ملعار�سة، وتربطها عاقات 

مع قطر، وفق ما يقول حمللون وم�سوؤولون من ف�سائل 
�أخللرى، �ال �ن �لدوحللة تنفللي ذلللك. وقامللت قطر بدور 
�لو�سيط يف غالبية عمليللات �إطاق �ر�ح رهائن كان 
لل”جبهللة �لن�رة” يد فيهللا. وباال�سافة �ىل �خل�سائر 
�مليد�نيللة �لتللي منيللت بهللا، بحيللث مل تعللد �لف�سائل 
�ملعار�سة ومعها هيئة حترير �ل�سام ت�سيطر �سوى على 
11 يف �ملئللة مللن �الأر��سي �ل�سوريللة، فانها ت�سهد يف 
مللا بينها توتر� مت�ساعللد� �أدى �ىل �ندالع عدة جوالت 
من �القتتال �لد�خلي. وظهللر �لتوتر �لقطري �ل�سعودي 
ب�سللكل �أ�سا�سي يف �لغوطة �ل�رقية �لتي �سهدت �قتتاال 
د�خليللا �ودى بحيللاة مئللات �ملقاتلللني بللني ف�سائل 
مدعومللة مللن �ل�سعودية و�أخللرى تدعمها قطللر. ويرى 
�لباحث يف جامعة �وك�سفورد رفاييل لوفيفر، �ن تاأثري 
�لتوتر �لقطللري �ل�سعودي قد ينعك�س �أكرث على �لغوطة 
�ل�رقيللة كونهللا “منطقللة جغر�فيللة �سغللرية ترتكللز 
فيها ف�سائللل معار�سة مرتبطة ب�سللكل مبا�ر �أو غري 
مبا�ر بالدولتللني �خلليجيتني”. وبالنتيجة، قد يكون 
لازمة بني �لدولتني “نتائج دموية �أكرث خا�سة �أنهما 
تدعمللان ف�سائللل متناف�سللة يف مناطق �سهللدت �أ�سا 
�قتتللاال د�خليا مثللل �لغوطة �ل�رقيللة”. �ال �ن ��خلبري 
يف �ل�سللوؤون �ل�سورية و�الأ�ستاذ يف جامعة �إدنربه توما 
بيرييلله يقلل من �أثر ذلللك، �ذ يرى �أن “�لتحالفات )يف 
�لغوطة �ل�رقية( حتددهللا �ملو�زين �لد�خلية �أكرث من 
�جلهللات �لر�عيللة يف �خلارج”. �مللا يف حمافظة �إدلب 
)�سمال غللرب( �لو�قعة بالكامل حتت �سيطرة �لف�سائل 
�ملعار�سللة، فقد “تعاين حركة �أحللر�ر �ل�سام من تغيري 
قطر ل�سيا�ستها �لتمويلية”، وفق بيرييه، �ال �ن �حلركة 
�ستبقللى مهمة جللد� بالن�سبللة لرتكيا �لتي تقللوم �ليوم 

بدور �لو�سيط بني �لدوحة و�لريا�س.

بيروت – أ ف ب 


