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حوار حزب اهلل ـ «الم�ستقبل» �ساهم ب�إف�شال الفتنة في طرابل�س
تعاون م�صري ـ عراقي لمواجهة الإرهاب وحل الأزمة ال�سورية
ال يزال الوضع األمني في لبنان يتصدر قائمة األولويات ،ال سيما
التفجرين االنتحاريين في جبل محسن والعملية األمنية التي نفذتها
قوى األمن الداخلي في سجن رومية واللذين تقاسما اهتمام وسائل
اإلعالم المحلية في البرامج الحوارية أمس.
وفي هذا السياق اعتبر النائب كامل الرفاعي أن الحوار بين حزب
الله و«المستقبل» انعكس إيجابا ً على عملية سجن رومية وسينعكس
على عمليات أمنية أخرى ستجرى في الداخل اللبناني لتوقيف ك ّل
الخارجين عن القانون.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض أن هناك مخططا ً
جديدا ً إلعادة التوتر إلى طرابلس وزرع الفتنة بين الطرابلسيين،
مشيرا ً إلى أن لبنان أحبط خطة إلنشاء إمارة إسالمية في طرابلس
تضم طرابلس وجزءا ً من عكار يتم وصلها بالقلمون السورية.
اإلرهاب في لبنان ال يمكن فصله عن اإلرهاب في سورية وفرنسا
والذي بات مصدر تهديد للعالم ،وبالتالي احتل هذا الملف شاشات
القنوات الفضائية ووكاالت األنباء العالمية.
وفي هذا السياق أشار رئيس تحرير صحيفة «البناء» ناصر
قنديل إلى أن صحيفة «شارلي أيبدو» معروفة بعدائها وعنصريتها
وتحريضها ضد المسلمين ،وأن من يديرها هم مجموعة صهيونية
متعصبة وهي إمتداد للشراكة بين «شارلي ايبدو» وبرنار ليفي
الذي هو عراب الحركة «الثورية الصهيونية» لتدمير الدول وإسقاط
المجتمعات وترجمة نظرية الفوضى الخالقة ،الفتا ً إلى أن ما حصل
هو مؤامرة.
واستغرب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف طريقة تعامل
دول العالم مع اإلرهاب بمعايير مزدوجة ،منتقدا ً دعم بعض الدول
التنظيمات اإلرهابية التي تطلق عليها تسمية «معارضة معتدلة» في
سورية في حين تشارك هذه الدول في تظاهرة باريس ضد اإلرهاب.
وأكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن التحالف الدولي
يواجه نشاط «جيش» من اإلرهابيين في العراق ،الفتا ً إلى أنه يجرى
العمل حاليا ً على تدريب قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية،
إال أن هذا يتطلب وقتا ً طويالً.
ورأى الخبير األمني والسياسي العراقي أحمد الشريف أن الهجمات
التي تعرضت لها باريس ال سيما الهجوم على صحيفة «شارل إيبدو»
تعكس حالة من الصراع داخل منظومة التحالفات األميركية ،مؤكدا ً أن
تنظيم «داعش» جزء ال يتجزأ من مشروع الشرق األوسط الجديد.
أهمية الدور المصري في مواجهة اإلرهاب في المنطقة وفي حل
األزمة السورية كان محل بحث ونقاش بين الخبراء والمحللين ،فأكد
الخبير االستراتيجي المصري يسري العزباوي أن مصر باتت تتحرك
بمنأى عما وصفه التحالف المصري الخليجي لحل األزمة السورية،
مشيرا ً إلى أن هناك مشاورات اآلن بين بغداد والقاهرة حول بلورة
مبادرة مشتركة للدفع باتجاه إنهاء األزمة السورية.
العالقات اإليرانية مع دول المنطقة كانت حاضرة على طاولة
الحوارات ،فأكد السفير اإليراني في باكو محسن باك آيين أنه ال توجد
أية معوقات أمام تطوير العالقات بين طهران وباكو.

قنديل لـ«توب نيوز»� :أحداث باري�س م�ؤامرة
لتدمير الدول وترجمة الفو�ضى الخالقة
تساءل رئيس تحرير صحيفة «البناء» اللبنانية ناصر قنديل عن
النتائج السلبية في ما لو سقطت بلدتا نبل والزهراء في ريف حلب
الشمالي اللتان يقطنهما أكثر من  50ألف نسمة! وكيف ستتصرف
«جبهة النصرة» مع هاتين البلدتين اللتين تقطنهما غالبية شيعية
مع بعض العائالت العلوية بغير الذبح وارتكاب المجازر الكبرى! وماذا س ُتنتج المجزرة؟».
وأضاف في هذا السياق« :ليست القيمة هنا هي المكانة العسكرية لهاتين البلدتين بل ما سيترتب
عليهما ،إذ إنها ستكون المجزرة التي ال يشبهها شيء في الحرب على سورية».
ونوه قنديل إلى «أننا كنا أمام مجموعة من األعمال النوعية ،فالتفجير في جبل محسن كان في اليوم نفسه
الذي كانت ُتبحث فيه قضية الدعوى المقامة من النيابة العامة بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي
وزعيمه علي عيد وفي مقا ٍه ترتادها كوادر هذا الحزب بواسطة انتحاريين من حي قريب للجبل في طرابلس
على خلفية ذاكرة فيها اشتباكات مديدة ونهر من الدماء».
وتساءل قنديل« :ماذا لو كان المنفذان من جنسيتين مختلفتين؟ وهل يكون رد الفعل نفسه من ناحية
التخطيط؟! بالتأكيد ال ،ولكن من يقوم بالتخطيط يعرف جيدا ً ماذا يعني الفارق بين أن تكون جنسية
المنفذين لبنانية أو من غير دولة ،واألمر نفسه في فرنسا لجهة أن المنفذين من جنسية جزائرية ،فلماذا
االختيار للهدف وتأثيره؟!».
وأشار قنديل إلى أن «صحيفة «شارلي إيبدو» معروفة بعدائها وعنصريتها وتحريضها ضد المسلمين،
وأن من يديرها مجموعة صهيونية متعصبة وهي امتداد للشراكة بين شارلي إيبدو وبرنار ليفي الذي هو
عراب الحركة الثورية الصهيونية لتدمير الدول وإسقاط المجتمعات وترجمة نظرية الفوضى الخالقة».
ولفت قنديل إلى «أن ما حصل هو مؤامرة ،والمؤامرة هي أن تضع جهة ما ُخطة ال تعبر مباشرة عن
أهدافها وال تعلن مسؤوليتها عنها ،فالسؤال األساسي هو :هل تملك «إسرائيل» القدرة على أن تظهر في
األحداث التي يشهدها العالم والمنطقة بصفتها صاحبة خطة؟».
وأكد أن الفشل ليس عدم وجود خطة ،بل هو ُحسن تعامل الطرف المستهدف في تفويت الفرصة على
نجاح الخطة ،موضحا ً أنها «استقدام اإلخوان المسلمين ليتكفلوا بسورية ولبنان واستطرادا ً إشعال حرب
عالمية مع إيران ،وبتحالف مع «إسرائيل» ودعم من قطر وتركيا و»النصرة»».
وشدد قنديل على أن «الصمود السوري هو الذي أحدث التغيير وفاق التوقعات لقدرة الجيش العربي
السوري على التحمل والصمود ،والذي أفشل الخلطة الطائفية بكل دعائمها ،والذي عجزت فيه عن إيجاد
غالبية سنية في حلب ودمشق تقف إلى جانب المشروع «اإلسرائيلي» المقتع باسم اإلخوان» .ولفت إلى
«أن اختيار الجنسية الجزائرية للمنفذين هو إلنتاج حرب أهلية ،جذورها جمر تحت الرماد منذ  11أيلول
في كل أوروبا ،وتنمية التطرف الذي أرسل عناصر إرهابية فرنسية إلى سورية ،في مقابل مناصري خطاب
«شارلي إيبدو» الذي جعل اليهود ومعهم المتطرفين من المسيحيين يقومون بحرق المساجد في األحياء
الفرنسية التي تسكنها أصول مغاربية وجزائرية».
وأضاف قنديل« :هذا يشبه ما كان مطلوبا ً في نبل والزهراء ،ليكون قد ُجهز رد على ذلك بالطريقة
الفرنسية ،وهذا الذي أفشله الوعي في كل من جبل محسن والتبانة ،والذي ساهم في سقفه وأرضيته حوار
حزب الله مع المستقبل والجيش اللبناني».

عو�ض لـ«�أن بي �أن» :مخطط جديد
لإعادة التوتر والفتنة �إلى طرابل�س
رأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض« :أن هناك مخططا ً
جديدا ً إلعادة التوتر إلى طرابلس وزرع الفتنة بين الطرابلسيين
بين جبل محسن وباب التبانة» ،متحدثا ً «عن خاليا نائمة لتنفيذ
هذا المخطط» ،مشيرا ً إلى أن «األجهزة األمنية أحبطت خطة إلنشاء
إمارة إسالمية في طرابلس تضم طرابلس وجزءا ً من عكار يجرى وصلها بالقلمون السورية» ،مشيرا ً إلى
أن «»جبهة النصرة» و»داعش» وجهان لعملة واحدة ،وما يحدث في سجن رومية له عالقة بالتفجيرين
االنتحاريين اللذين حصال في جبل محسن».
وأوضح عوض أن «الخطة األمنية في طرابلس نفذت  65في المئة وننتظر استكمال الخطة ،الفتا ً إلى ما
قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه ما زالت هناك خاليا نائمة في طرابلس».
أما بالنسبة إلى الشخصين الذين قاما بالتفجيرين في جبل محسن ،قال« :ال توجد بيئة حاضنة لإلرهاب
في طرابلس بل هناك من يساعد اإلرهابيين ،لذلك يجب ـن تعالج هذه البيئة باإلنماء فعالً ال قوالً» .وتطرق
إلى ملف العسكريين المخطوفين قائالً« :هذا الملف شائك ومعقد والجميع أقر بالمقايضة ،ولدينا العديد من
أوراق القوة كسجى الدليمي وغيرها من الموقوفين».
وفي ما يخص االعتداء اإلرهابي على صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس لفت عوض إلى «أن أي عمل
إرهابي مرفوض ،وكل ما نشر في «شارلي إيبدو» مرفوض أيضاً» ،مضيفاً« :ال تجوز اإلساءة إلى الديانات،
وعلينا أن نحترم حريات الرأي وأال نشهر بالدين».

الرفاعي لـ«المركزية»:
حوار حزب الله ـ «الم�ستقبل»
انعك�س �إيجابا ً على «عملية رومية»
اعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي «أن
العملية األمنية التي نفذتها األجهزة األمنية في سجن رومية هي
خطوة متقدّمة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بغطا ٍء سياسي من مختلف األفرقاء السياسيين،
ألن ما يجري في رومية لم يعد يقبله أي رج ٍل أمني أو قضائي أو سياسي ،لذلك كان ال ب ّد من هذه العملية
االشتراعية الذي تجرأ المشنوق على تبنيها ووضع خطتها بغطا ٍء سياسي شامل» ،مؤكداً« :أن الحوار بين
حزب الله والمستقبل انعكس إيجابا ً على هذه العملية وسينعكس على عمليات أمنية أخرى ستجرى في
الداخل اللبناني لتوقيف ك ّل الخارجين عن القانون».
وعن انعكاس عملية «رومية» على قضية العسكريين المخطوفين ،رأى الرفاعي أن «خاطفي العسكريين
في موقف صعب نتيجة عملية رومية ،إضافة إلى عوامل طبيعية من ثلوج وصقيع ،إذا ً الجهات الخاطفة
تعاني من أزمة اليوم وتحاول الخروج منها بأقل خسائر ممكنة من خالل الضغط على أهالي العسكريين
وابتزازهم ،وتحاول أن تفاوض الحكومة على أي شيء في مقابل اإلفراج عن العسكريين».
وعن حديث المشنوق عن أن األولوية اآلن هي لتطبيق الخطة األمنية في البقاع الشمالي ،أوضح
الرفاعي« :أن المقصود بالبقاع الشمالي مجموعة العصابات التي تخطف المواطنين وتتاجر بالمخدرات
والممنوعات والتي ارتكبت جرائم في منطقتي زحلة وبعلبك الهرمل ،لذلك على القوى األمنية أن تسارع
تعاون دائم وكامل مع األجهزة
إلى القيام بعملية أمنية للقبض على هؤالء» ،مشيرا ً إلى «أن حزب الله على
ٍ
األمنية وهو على تنسيق مستمر مع هذه األجهزة ،والحزب مشمئز ومتضرر من مخالفي القانون».
وردا ً على سؤال عن الجلسة الثالثة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،قال الرفاعي« :ال ب ّد أن تستكمل
هذه الجلسة البحث في الملفات التي ُطرحت سابقا ً ودرس إيجابياتها ،خصوصا ً أن الطرفين التزما االبتعاد
من التحريض والتهدئة وإشاعة المناخ اإليجابي الذي تحتاجه الساحة اللبنانية» ،الفتا ً إلى «أن ال معطيات
لدينا عما إذا كانت الجلسة الثالثة ستتطرق إلى مسائل جديدة».

باك �آيين لـ«وكالة روبورت» :ال معوقات
�أمام تطوير العالقات بين �إيران و�آذربيجان
أكد سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في باكو محسن باك
آيين ،أنه ال توجد أية معوقات أمام تطوير العالقات بين طهران
وباكو ،داعيا ً في الوقت ذاته إلى تسوية نزاع قره باغ بالطرق
السلمية مع أرمينيا.
واعتبر السفير باك آيين أن التعامل اإليجابي مع دول الجوار يعد من أهم انجازات الدبلوماسية اإليرانية
عام .2014
ووصف باك آيين التباين في وجهات النظر بين دول الجوار بـ «األمر الطبيعي» ،موضحا ً أنه «قد يكون
لدى إيران تباين رؤى حول موضوع مكافحة اإلرهاب مع بلد ما ،وقد يستغل تنظيم «داعش» هذا الخالف،
بيد أن إيران ستواصل البحث مع دول الجوار وتسعى إلى تقريب وجهات النظر».
واعتبر السفير باك آيين أن عالقات الجمهورية اإلسالمية مع آذربيجان عام « 2014إيجابية بالنظر إلى
الزيارات المتبادلة واالجتماعات على مستوى رئيسي البلدين بواقع  4مرات ،وتوقيع الوثائق بين طهران
وباكو» ،مؤكدا ً أنه ال توجد أية معوقات لتطويرها.
وشدد سفير إي��ران في باكو على أن «إنشاء خط سكة الحديد قزوين – آستارا تعتبر من أولويات
البلدين» ،مبيّنا ً أن «الخط السككي من شأنه أن يربط إيران وآذربيجان وروسيا ببعضهما ،ويم ّكن أعضاء
رابطة الدول المستقلة من الوصول إلى الجنوب ،وأن ذلك يحظى باستحسان الصين» .وأضاف« :إن إيران
وآذربيجان وروسيا قد وقعت وثيقة حول إنشاء المشروع على وجه السرعة ،وسيتم اإلسراع في عملية
اإلنشاء عام .»2015

العزباوي لـ«العالم» :جهود م�صرية جدية
لإنهاء الأزمة ال�سورية �سلميا ً
أكد الخبير االستراتيجي المصري يسري العزباوي أن «مصر
باتت تتحرك بمنأى عما وصفه التحالف المصري الخليجي لحل
األزمة السورية» ،مشيرا ً إلى أن «التحالف الدولي المزعوم ال يريد
مساعدة الجيش العراقي إلنهاء اإلرهاب األسود» ،مشددا ً على ان
«القيادة المصرية بدأت تقتنع بأن أميركا ال تريد خيرا ً لدول المنطقة سوى الكيان «اإلسرائيلي» فقط».
وقال العزباوي« :الواليات المتحدة تريد تحت مسمى التحالف الدولي قطف الثمرة العراقية ،ويتحمل
العراق تكلفة شديدة نتيجة الوضع في سورية بسبب اإلرهاب الذي جاء إليها من كل حدب وصوب»،
مشيرا ً إلى أن «هناك مشاورات اآلن بين بغداد والقاهرة حول بلورة مبادرة مشتركة للدفع باتجاه إنهاء
األزمة السورية ،خصوصا ً أن النظام في سورية لم يستطع أن ينهي الصراع عسكريا ً لمصلحته ،وكذلك
المعارضة والدول األخرى لم تستطع أن تنهي المسألة لمصلحتها».
وأوضح العزباوي أن «من األفضل للجانبين في سورية هو تصفير الصراع فيما بينهما والوصول إلى
ح ٍل مشترك والجلوس على طاولة المفاوضات» ،مؤكدا ً أن «لدى مصر نية حقيقية ليست فقط لمساعدة
سورية ولكن العراق على وجه التحديد ،وهنأ تأتي أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
للقاهرة» ،مشيرا ً إلى أن «المبادرة التي تنوي مصر طرحها ستكون رؤيتها واضحة المعالم ترضي جميع
األطراف بحيث تحافظ على وحدة الكيان السوري».
وأكد العزباوي أن «العبادي ركز في محادثاته مع المسؤولين المصريين حول أربعة عناوين رئيسية،
أولها يتمثل في التعاون بين القاهرة وبغداد لمواجهة اإلرهاب األسود االستحواذي الذي بات يحتل جزءا ً
من األراضي العربية» .وأوضح« :العنوان الثاني هو التعاون االقتصادي ما بين القاهرة وبغداد وتوطيد
العالقات الثنائية ،وإعادة االنفتاح مرة ثانية بين البلدين».
واستطرد الخبير االستراتيجي المصري قائالً« :العنوان الثالث واألبرز يتعلق بملف األزمة السورية على
وجه التحديد ،حيث يأمل العبادي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك دورا ً مصريا ً
فاعالً إلنهاء األزمة السورية بشك ٍل سلمي ،يحافظ على وحدة األراضي السورية ،خصوصا ً أن مصر لها
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وجهة نظر مغايرة عن السعودية تجاه ما يحدث في سورية» ،مشيرا ً إلى أن «القاهرة ما زالت تتمسك
بالتغيير السلمي للنظام في سورية والحفاظ على وحدة األراضي السورية حتى وإن استمر هذا النظام
الحالي».
وتابع العزباوي« :أما العنوان الرابع وهو األبرز أيضا ً كان التعاون ما بين حوزة النجف األشرف وبين
جامعة األزهر إلظهار الوجه السمح للدين اإلسالمي ،وأيضا ً الدور الذي يمكن أن تلعبه بغداد لتقريب وجهات
النظر ما بين طهران والقاهرة وغيرهما من الدول العربية» ،واصفا ً دول المنطقة كأنها سفينة واحدة ،إذا
غرقت فسوف تغرق جميعها ،وعدوها هو عدو واحد .وشدد على أن «القيادة المصرية بدأت تقتنع بأن
الواليات المتحدة األميركية ال تريد خيرا ً ألي دولة في هذه المنطقة سوى الكيان «اإلسرائيلي» فقط».
وأشار الخبير االستراتيجي إلى أن «هناك تعاطيا ً شديدا ً وتحركات مصرية ألول مرة تجاه إنهاء األزمة
السورية بشكل سلمي ،إذ بدأت القاهرة تستضيف وتفتح أفقا ً سياسيا ً مع المعارضة السورية غير المسلحة
ومع النظام في سورية للتوسط في ما بينهما ،ال سيما أن القاهرة لم تتورط في أي إراقة للدماء السورية،
في ظل التقارب ما بين موسكو والقاهرة من جانب آخر ،حيث تتطابق وجهات النظر بضرورة اإلبقاء على
النظام في سورية والدولة السورية والتغيير السلمي».

قاديروف لـ«�صوت رو�سيا»:
بع�ض الدول تدعم الإرهاب
بحجة دعم «المعار�ضة المعتدلة»
استغرب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف طريقة تعامل
دول العالم مع اإلرهاب بمعايير مزدوجة ،فبينما تقوم بعض الدول
بدعم التنظيمات اإلرهابية التي تطلق عليها تسمية «معارضة معتدلة» في سورية ،تشارك هذه الدول في
تظاهرة باريس ضد اإلرهاب.
وفي ما يخص االعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» واحتجاز رهائن في متجر األغذية ،قال قاديروف:
«نرحب باإلدانة الجماعية لإلرهاب من قادة العالم في باريس ،لكن ما هو اإلرهاب الذي قاموا بإدانته؟ هل
هو اإلرهاب في جميع أنحاء العالم أم في فرنسا فقط؟ ولماذا لم ينظم الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء مثل
هذه التظاهرة احتجاجا ً على مقتل مئات اآلالف من األفغان والسوريين والمصريين والليبيين واليمنيين
والعراقيين على يد اإلرهابيين؟ ولماذا سكتوا عند تفجير دار الحكومة في غروزني واحتجاز الرهائن في
مدرسة بيسالن؟».
وأشار قاديروف إلى عدم إمكان حماية باريس ولندن ومدريد وغيرها من عواصم العالم من دون قيام
العالم أجمع بإدانة أولئك الذين يقومون بتجنيد اإلرهابيين وتقديم السالح واألم��وال تحت ستار دعم
«المعارضة» ،مشيرا ً إلى دعم بعض الدول اإلقليمية والدولية للتنظيمات اإلرهابية في سورية تحت مسمى
«المعارضة المعتدلة».
ودان قاديروف قتل المدنيين في باريس ،ورأى أن «تلك األحداث عمل مخطط له من جهات معينة إلثارة
المشاعر المعادية لإلسالم ومحاولة لصرف االنتباه عن قضايا عالمية وشيكة الحدوث».

لودريان لـ«�إذاعة �أوروبا:»1
تدريب «البي�شمركة» والقوات العراقية
يتطلب وقتا ً طويالً
أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن التحالف الدولي
يواجه نشاط «جيش» من اإلرهابيين في العراق.
وقال لودريان« :إن هذا الجيش يضم متطرفين محليين وكذلك مسلحين وصلوا من فرنسا وتونس
والسعودية وبلجيكا وألمانيا وأستراليا» .وأكد أن «التحالف الدولي ضد «داع��ش» تمكن في سورية
والعراق من منع تقدم مسلحي الدولة اإلسالمية» ،مشيرا ً إلى أن «المهمة التالية تتمثل في تدريب قوات
قادرة على استعادة األراضي التي يسيطر عليها التنظيم اإلرهابي».
ولفت الوزير الفرنسي إلى «أنه يجرى العمل حاليا ً على تدريب قوات البيشمركة الكردية والقوات
العراقية ،إال أن هذا العمل يتطلب وقتا ً طويالً».
وأشار لودريان إلى أن «فرنسا تساعد في تعزيز «الجيش الحر» وتزويده باألسلحة والمعدات» ،مؤكدا ً
في الوقت نفسه «أن باريس ال تنوي التدخل عسكريا ً في سورية».

ال�شريف لـ«�أنباء فار�س»« :داع�ش» جزء
ال يتجز�أ من م�شروع ال�شرق الأو�سط الجديد
رأى الخبير األمني والسياسي العراقي أحمد الشريف أن
«الهجمات التي تعرضت لها باريس ال سيما الهجوم على صحيفة
شارل إيبدو تعكس حالة من الصراع داخل منظومة التحالفات
األميركية ،وليس له عالقة بالبعد العربي واإلسالمي» .وأضاف« :هو
جرى بدفع «إسرائيلي» من خالل إيجاد أوراق ضغط على فرنسا كي ال تتمدد في المنطقة واحتواء مزدوج
يتمثل بإرسال صورة مشوهة عن اإلسالميين في الغرب من جهة أخرى» ،مبينا ً أنه «صراع صهيوني –
فرنسي بعباء ٍة إسالمية وهو إساءة لإلسالم وتحجيم لدور فرنسا في الشرق األوسط».
وأكد الشريف أن «تنظيم «داعش» جزء ال يتجزأ من مشروع الشرق األوسط الجديد ،وهذا المشروع
ترغب قوى إقليمية في الهيمنة عليه وال ترغب في دور دولي».
وأوضح الشريف« :إن فرنسا اآلن وبعد دخولها في التحالف الدولي ضد «داعش» بدأت تبحث عن دو ٍر
إقليمي ولربما ستستهدف من «إسرائيل» الراغبة في أن يكون مشروع الشرق األوسط الجديد كما تريد ألنها
األكثر انتفاعا ً من مشروع كهذا قائم على تقسيم المنطقة ،فالكيان الصهيوني يريد أن تصبح له اليد الطولى
في الهيمنة على اقتصاد المنطقة والسيطرة عليها عسكرياً ،لذلك فهو ال يرغب في أي توجه دولي للحصول
على موطئ قد ٍم في المنطقة وهذه لعبة «إسرائيل» الجديدة».

