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الحدث

«غزوة طهران»
أكبر من هجوم وأكثر من رسالة

واشنطن
ال ـ ـبـ ــاديـ ــة» املـ ــدعـ ــومـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــا عـلــى
محوري طريق التنف وريف السويداء
الـ ـش ــرق ــي .وت ــأت ــي ه ـ ــذه االش ـت ـب ــاك ــات
بالتوازي مع تحذيرات أطلقها «قائد
غــرفــة عـمـلـيــات ق ــوات حـلـفــاء ســوريــا»
للقوات األميركية املوجودة في البادية
السورية ،مهددًا بالرد على االعتداءات
«ساعة تشاء الظروف».
ولـفـتــت تـصــريـحــات «ال ـق ــائ ــد» إل ــى أن
«ال ـت ــزام حـلـفــاء ســوريــا الـصـمــت ليس
ً
دلـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـض ـع ــف ،ول ـك ـن ــه عـمـلـيــة
ً
ُ
نفس مــورســت بناء على تمني
ضبط َ
ال ـح ـل ـف ــاء ف ـس ـح ــا ف ــي املـ ـج ــال ل ـح ـلــول
أخــرى» مهددة بــأن «هــذا لن يطول لو
ت ـم ــادت أم ـيــركــا وتـ ـج ــاوزت الـخـطــوط
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» .وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ت ـصــرف
واش ـن ـطــن «م ـت ـهــور وخ ـط ـيــر» ،ويــؤكــد
أنـ ـه ــا «ال ت ـس ـعــى ل ـل ـس ــام وم ــواج ـه ــة
اإلرهــاب ،بل تسعى للحفاظ على بؤر
إرهــاب ـيــة عـلــى أراض س ـ ّ
ـوري ــة لتنفيذ
ً ٍ
بناء على أوامرها».
مهمات محددة
وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ق ــال ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إن «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ال ـ ـسـ ــافـ ــر...
يشكل دعمًا لــإرهــاب وتـهــديـدًا لألمن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» ،مـ ـح ــذرة م ــن «م ـخــاطــر
ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـي ــد» .وط ــالـ ـب ــت مـجـلــس
األمــن بـ«تحمل مسؤولياته أمــام هذه
االعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى سـ ـي ــادة سـ ــوريـ ــا...
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ه ـ ـ ــذا (ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف) غ ـيــر
املشروع».
وتـ ـح ــذي ــرات ال ـح ـل ـفــاء ف ــي املـ ـي ــدان مع
ل ـغــة ديـبـلــومــاسـيــة م ــن ق ـبــل مــوسـكــو،
تؤكد ضمن إطار الشرعية الدولية أن
«مناطق منع التصادم» التي تحدثت
عنها واشنطن «غير معترف بها» من
ق ـبــل ال ـجــانــب ال ــروس ــي .وأش ـ ــار وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف إلـ ــى أن
الـغــارة األميركية ال تتفق مع القانون
الـ ــدولـ ــي ،م ــوض ـح ــا أن «الـ ـح ــدي ــث عــن
انـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة لـلـحـكــومــة
ال ـســوريــة ملـنـطـقــة (م ـنــع ت ـص ــادم) غير
م ـم ـكــن» ،ل ـكــون ه ــذه امل ـنــا َطــق «أعـلـنــت
م ــن ج ــان ــب واحـ ـ ــد م ـن ــاط ــق يـسـتـطـيــع
(ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي) وح ـ ـ ـ ــده إدارة
شــؤون ـهــا» .وب ـ ــدوره ،ق ــال نــائــب وزيــر
الخارجية سيرغي ريابكوف ،إن الغارة
ستنعكس سلبًا على الوضع امليداني،
مشيرًا إلــى أن وجــود القوات السورية
في املوقع املستهدف «لم يشكل خطرًا
على قوات (التحالف)».
وع ـل ــى األرض ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي محيط
ت ــدم ــر ،سـيـطــر الـجـيــش ال ـس ــوري على
جـ ـب ــل املـ ـسـ ـت ــدي ــرة وعـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـت ــال
امل ـح ـي ـطــة بـم ـن ـطـقــة أراك ،إلـ ــى جــانــب

تقدمه وسيطرته على منتجع زنوبيا
شرق مقالع السكري ،وعلى تل الفري
ش ــرق منطقة ال ـصــوانــة .وعـلــى جبهة
ريـ ــف الـ ـس ــوي ــداء ،هــاج ـمــت ل ـيــل أمــس
«فـ ـص ــائ ــل ال ـ ـبـ ــاديـ ــة» ن ـ ـقـ ــاط ال ـج ـيــش
وحـلـفــائــه ف ــي مـحـيــط س ــد ال ــزل ــف ،في
محاولة للسيطرة على مواقع متقدمة
في محيط تل الصفا.
وبـ ــدا الف ـتــا أول م ــن أمـ ــس ،اس ـت ـهــداف
ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف» امل ـس ـ ّـي ــرة لـعــدد
من قــادة «جيش خالد بن الوليد» في
بـلــدة الـشـجــرة فــي ريــف درع ــا الغربي.
وأدت ال ـ ـغـ ــارات إلـ ــى «م ـق ـتــل م ـســؤول
امل ـج ـم ــوع ــات امل ــوال ـي ــة ل ـ ــ(داعـ ــش) أبــو

«قائد قوات
حلفاء سوريا» :ضبط
النفس لن يطول لو
تمادت أميركا

محمد املقدسي ،واملـســؤول العسكري
الـ ـع ــام امل ــدع ــو أبـ ــو عـ ــدي ال ـح ـم ـصــي»،
وعدد آخر من املسؤولني.
أمــا فــي الـشـمــال ،فـقــد سـيـطــرت «قــوات
س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ع ـل ــى ال ـج ــزء
ال ـش ــرق ــي م ــن ح ــي امل ـش ـلــب ف ــي مــديـنــة
الــرقــة ،وذل ــك فــي الـيــوم الـثــانــي إلعــان
امل ـع ــرك ــة ال ـن ـهــائ ـيــة ض ــد «داع ـ ـ ــش» في
املدينة .تقدم «قـســد» فــي حــي املشلب،
ت ــراف ــق م ــع ت ـقــدم مـشــابــه بــات ـجــاه حي
ال ـس ـب ــاه ـي ــة فـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـغ ــرب ـي ــة مــن
املدينة ،وذلــك بعد السيطرة على تلة
ق ـل ـعــة ه ــرق ــل ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـش ـهــد الـجـهــة
ّ
وتحولت إلى جبهة
الشمالية أي تقدم،
إسـنــاد للجبهتني الشرقية والغربية،
ن ـ ـظ ـ ـرًا إل ـ ــى صـ ـع ــوب ــة الـ ـتـ ـح ــرك ف ـي ـهــا
بسبب التحصينات الكبيرة للتنظيم
ف ــي مـحـيــط ال ـفــرقــة  17ع ـلــى األطـ ــراف
الشمالية للمدينة .ويأتي ذلك في وقت
صـ ّـعــد فـيــه «الـتـحــالــف» مــن استهدافه
ألح ـي ــاء املــدي ـنــة بــال ـطــائــرات الـحــربـيــة
وامل ــروح ـي ــة إل ــى ج ــان ــب ق ـصــف ســاح
امل ــدف ـع ـي ــة ،وس ـ ــط م ـع ـل ــوم ــات م ــؤك ــدة
ع ــن س ـقــوط ع ــدد كـبـيــر م ــن الـضـحــايــا
املدنيني.
(األخبار)

طهران ــ حسن حيدر
مهما تكن هوية املنفذين والجهة التي
تقف خلف الهجوم الذي استهدف مواقع
حـســاســة ف ــي إي ـ ــران ،دع ـمــا وتـخـطـيـطــا،
ف ــإن ش ــد الـعـصــب الـ ــذي عــاشــه ال ـشــارع
ألربـ ـ ــع س ــاع ــات واس ـت ـن ـف ــار ال ـس ـل ـطــات
األمـنـيــة والعسكرية والسياسية يعيد
ال ـص ــورة إل ــى م ـشــاهــد ك ــاد اإلي ــران ـي ــون
أن ي ـم ـس ـحــوهــا م ــن ذاك ــرتـ ـه ــم ،ب ـعــدمــا
اعـ ـت ــادوه ــا ن ـهــايــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات عقب
انتهاء الحرب مع العراق .مشاهد كانت
ّ
طهران مسرحًا لها ،تجلت في عمليات
ّ
مسلحة واغتياالت بالجملة ،قامت بها
مـجـمــوعــات م ـعــارضــة ،عـلــى رأس ـه ــا ما
يعرف بـ«مجاهدي خلق».
بعد سلسلة محاوالت ،كان آخرها قبل
ع ـشــر سـ ـن ــوات ف ــي زاهـ ـ ـ ــدان ،ف ـش ـلــت كل
التنظيمات املتطرفة فــي الــوصــول إلى
العمق اإليراني .وبقي ألكثر من  25عامًا
مـصــانــا م ــن االعـ ـت ــداءات ال ـتــي سـبــق أن
استهدفت شخصيات عسكرية وعلماء
نــوويــن ،وكــانــت مـحــددة الـهــدف بشكل
ال يطرح تساؤالت حــول هوية الجهات
التي نفذتها.
الهجوم الثالثي الذي أحبط أحد أضلعه
الثالثة عند أبواب موسسة رسمية ،كان
مخططًا له أن يشكل صدمة في الواقع
الـسـيــاســي اإليــرانــي تحبط املـعـنــويــات،
من دون أن يكون هدفه الرئيسي إزهاق
األرواح وتدمير املــاديــات .فاملجموعات
مــدربــة وج ــاه ــزة وم ـع ـبــأة لـلـقـتــال حتى
الرمق األخـيــر ،وال ينقصها الـجــرأة وال
ّ
الـحــافــز .فالهدف هــز ص ــورة العاصمة،
وإيـ ـص ــال رس ــال ــة ال ت ــدف ــع طـ ـه ــران إلــى
االنجرار وراء رد فعل عنيف ،بل تتلقف
الضربة وتــرد عليها بشكل موضوعي
يتناسب مــع حجم الــرســالــة ،مــع معرفة
املنفذين أن الــرد غير العلني لن يتأخر
في مواقع كثيرة.
ل ــو ك ــان ال ـه ــدف (وال ـ ـقـ ــدرة) إي ـق ــاع أكـبــر
حـ ـج ــم م ـ ــن األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،لـ ـك ــان ــت ع ـم ـل ـيــة
ضريح اإلمام الخميني ،جنوب طهران،
ُ ّ
ق ــد ن ــف ــذت ق ـبــل ث ــاث ــة أي ـ ــام ،بــال ـتــزامــن
مــع ال ــذك ــرى الـثــامـنــة والـعـشــريــن لــوفــاة
م ــؤس ــس الـ ـ ـث ـ ــورة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .حـيـنـهــا
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن إي ـ ـقـ ــاع ع ـ ـشـ ــرات بـ ــل م ـئــات
الضحايا ،بسبب كثافة الحشود التي
توجهت إلى الضريح إلحياء املناسبة،
فكان القرار ـ ربما ـ بتأجيلها وتوجيه
ضربة رمزية .وهو ما يتقاطع مع خيار
اسـتـهــداف الـبــرملــان ،ومـحــاولــة احتجاز
ن ــواب كــرهــائــن ،واملـطــالـبــة بــاإلفــراج عن
معتقلني تــابـعــن لتنظيم «داعـ ــش» تم

تطرح الهجمات التي
استهدفت مواقع داخل
العاصمة طهران تساؤالت
كثيرة حول طبيعة الرد
اإليراني المتوقع ،وخاصة
أن تلك الهجمات حملت ّ
بعدًا رمزيًا ،واستهدفت هز
كيان إيران األمني ،أكثر من
نتائجها المباشرة من الضحايا
والماديات

اعتقالهم على مــدى الـسـنــوات األخـيــرة
في إيران.
ال ـه ـج ــوم الـ ــذي ن ـف ــذه أرب ـع ــة مـهــاجـمــن
ّ
ت ـنــكــروا ب ــزي نـســائــي إلخ ـفــاء األسـلـحــة
تحت املالبس الفضفاضة ،توجهوا إلى
النقطة األقــل حــراســة وأمـنــا فــي املجمع
ال ـب ــرمل ــان ــي ،ومـ ــن ه ـن ــاك اقـ ـت ــرب ــوا نـحــو
ح ــراس املـبـنــى وفـتـحــوا ال ـنــار عــن قــرب،
قبل أن يتوجهوا إلى الداخل تحت ستار
تغطية نارية تدل على حرفية املنفذين
وت ـل ـق ـي ـهــم ت ــدريـ ـب ــات ع ــال ـي ــة ،وب ـســرعــة
صـعــدوا إلــى الطبقة املخصصة ملكاتب
النواب .غير أن بعض التحليالت تقول
إن الهدف كان التوجه إلى قاعة مجلس
ال ـ ـشـ ــورى وهـ ــو أمـ ــر مـسـتـبـعــد ل ــوج ــود
أكـثــر مــن نقطة تفتيش أمـنـيــة وعــوائــق
إلكترونية تمنع وصولهم إليها .وعقب
وصولهم إلى مكاتب النواب ،تم إطالق

النار على كل من قــاوم ،وبــدأت عمليات
التمشيط بحثًا عن رهائن الحتجازهم.
وت ــم اخ ـت ـيــار امل ـب ـنــى امل ــاص ــق لـلـشــارع
لتنفيذ الـعـمـلـيــة ،وذل ــك إلظ ـه ــار كثافة
ال ـن ـيــران وم ـنــع التعتيم اإلع ــام ــي على
العملية.
ووصلت إلى املكان وحدة خاصة تابعة
للحرس الثوري ،يقودها قائد الوحدات
الـ ـب ــري ــة فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرس ،ال ـع ـم ـي ــد مـحـمــد
باكبور .كما تم نشر عدد من القناصني
ع ـل ــى املـ ـب ــان ــي امل ـح ـي ـط ــة .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي،
وصــل إلــى داخ ــل الـبــرملــان قــائــد الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري الـ ـ ـل ـ ــواء م ـح ـم ــد جـ ـعـ ـف ــري ،مــع
عــدد مــن كـبــار الـضـبــاط ،وشـكـلــوا خلية
عمليات ملواجهة األزمة .في هذه األثناء،
ً
خــرج أحــد املسلحني من املبنى محاوال
الوصول إلى الشارع ،قبل أن يعود إلى
الــداخــل بعد تعرضه إلطــاق نــار كثيف
من القوات املوجودة.
بعدها ،ب ــدأت العملية لتنظيف املبنى
والـ ـت ــاك ــد م ــن عـ ــدم وج ـ ــود ره ــائ ــن بـيــد
امل ـهــاج ـمــن ،ومـنـعـهــم م ــن ال ـت ـمــركــز في
مـ ـك ــان مـ ـع ــن .وم ـ ــع ت ـغ ـط ـيــة مـ ــن فــريــق
الـ ـقـ ـن ــاص ــن الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـس ـت ـه ــدف أي
ت ـحــركــات مـشـبــوهــة داخـ ــل امل ـب ـنــى ،قــاد
العميد بــاكـبــور شخصيًا ال ـقــوات التي
تـسـلـلــت إل ــى الـطـبـقــة ال ـع ـلــويــة ،وقـتـلــت
أحد املهاجمني األربعة .وعقب محاولة
امل ـه ــاج ـم ــن الـ ـب ــاق ــن إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار مــن
الـنــوافــذ ،بــاتـجــاه ال ـقــوات املــوجــودة في
ال ـش ــارع ،تـمـكــن الـقـنــاصــون مــن تحديد
أماكنهم ،وب ــدأت العملية داخــل املبنى.
وت ــم إط ــاق ال ـنــار عـلــى أح ــد املهاجمني
ق ـب ــل أن ي ـف ـج ــر ن ـف ـس ــه .ومـ ـ ــع تـضـيـيــق
الـ ـخـ ـن ــاق عـ ـل ــى املـ ـه ــاج ـ َـم ــن اآلخـ ــريـ ــن،
ووصول القوات على بعد أمتار من مكان
وجودهما ،عمدا الــى تفجير نفسيهما
عـبــر أحــزمــة نــاسـفــة كــانــت بـحــوزتـهـمــا،
لتنتهي العملية بسقوط  12ضحية في
العمليتني ،إضافة إلى املهاجمني الستة.
ان ـت ـه ــت ال ـع ـم ـل ـيــة األم ـن ـي ــة م ــن دون أن
ت ـحــدث أض ـ ــرارًا م ــادي ــة ب ـقــدر أض ــراره ــا
املعنوية .واآلن ،ينتظر تحديد هويات
امل ـن ـف ــذي ــن وم ـ ــا س ـي ـل ــي ذل ـ ــك مـ ــن تـتـبــع
ً
ل ـخ ـيــوط الـعـمـلـيــة ،وص ـ ــوال إل ــى ال ــرأس
املدبر والداعم .فالجمهورية اإلسالمية
وضعت املنفذ واملمول في سلة واحدة،
وع ــادة مــا تـقــوم بــالــرد بصمت ،غير أن
اهتزاز صورتها األمنية قد يدفعها إلى
الــرد بصوت عــال هــذه امل ــرة .العمليتان
ت ـجــاوزتــا خ ـطــوط إي ـ ــران ال ـح ـمــر ،وهــي
ل ــن تـ ــرى ب ـعــد اآلن ح ــاج ــة إلـ ــى م ــراع ــاة
ح ـســاس ـيــات واعـ ـتـ ـب ــارات ع ـلــى حـســاب
أمنها الداخلي والقومي.

تقرير

صفقة تسليح ترامب للسعودية ...مجرد إعالن نيات؟
يحيى دبوق
مـ ـن ــذ اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن ص ـف ـق ــة ال ـت ـس ـل ـيــح
األم ـيــركـيــة الـضـخـمــة إل ــى الـسـعــوديــة،
وتـفــاصـيـلـهــا وب ـنــودهــا مـحــل تـجــاذب
وت ـك ـه ـنــات ،ب ــا وضـ ــوح ك ــام ــل .نقلت
ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
أم ــس ،تــأكـيــدات أميركية حــول شكوك
تتعلق بالصفقة وإمكانية تنفيذها،
مــع الـتـشــديــد عـلــى أن «م ــا أعـلــن خــال
زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
ل ـلـ ـس ـع ــودي ــة ،هـ ــو مـ ـج ــرد اقـ ـت ــراح ــات
صفقة
وإع ــان نـيــات ،أكـثــر مــن كونها ّ
تـسـلـيــح ذات ب ـنــود وت ـفــاص ـيــل مــوقــع
عليها من الجانبني».
ب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون فـ ـ ــي «م ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ــروكـ ـيـ ـن ــز»
األمـيــركــي لــأبـحــاث ،ومـقــره العاصمة
األميركية واشنطن ،أعربوا عن شكهم

بإمكان تنفيذ الصفقة السعودية كما
جرى التداول حولها ،مع التأكيد أنها
أصغر بكثير مما تم ادعاؤه ،واإلعالن
عنه من قبل الدولتني.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـهــد ،م ــا ع ـ ــرض كـصـفـقــة
تسليح للسعودية بقيمة  110مليارات
دوالر ،ه ــو م ــن نــاح ـيــة عـمـلـيــة مـجــرد
رس ــائ ــل إعـ ـ ــان ن ـي ــات واقـ ـت ــراح ــات ال
ت ـت ـض ـم ــن ت ــوقـ ـي ــع أي عـ ـق ــد ت ـس ـل ـيــح
ب ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وال ـس ـعــوديــة.
مـســؤولــون رفيعو املـسـتــوى فــي إدارة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ،ب ـ ــاراك
أوباما ،أشاروا أيضًا إلى أن «جزءًا مما
يوصف بالصفقة بني الجانبني كانت
اإلدارة السابقة قــد صــادقــت عليه في
املاضي ،قبل وصول ترامب إلى البيت
األبيض».
الباحث فــي «معهد بروكينز» بــروس

ري ـ ـ ــدل ،الـ ـ ــذي خـ ــدم ف ــي ال ـس ــاب ــق ل ــدى
وكالة االستخبارات املركزية األميركية
ً
«الـســي اي اي» ،ذكــر نـقــا عــن مصادر
في الصناعات األمنية األميركية وفي
واشـنـطــن ،أنــه «لــم يـحـ ّـول أي جــزء من
ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي أع ـل ــن ال ـتــوق ـيــع عليها
مــن الجانبني ،إلــى الـكــونـغــرس» ،الفتًا
إلـ ـ ــى أن «ع ـ ـ ـ ــددًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا مـ ـم ــا ي ــوص ــف
بـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات ف ـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،ت ـع ـت ـقــد
ال ـص ـنــاعــات الـعـسـكــريــة االم ـيــرك ـيــة أن
م ــن شـ ــأن ال ـس ـع ــودي ــة االه ـت ـم ــام بـهــا،
لـكــن فــي املـسـتـقـبــل ،ول ـيــس فــي الـفـتــرة
الحالية» .ويؤكد ريدل أن «ال جديد في
ما جرى اإلعالن عنه لدى زيارة ترامب
لـلـسـعــوديــة ،وكـلـهــا نــوقـشــت ُ
وحـ ّـركــت
خالل فترة والية الرئيس أوباما».
مساعد وزير الدفاع لشؤون سياسات
األم ـ ــن ال ــدول ــي ف ــي اإلدارة ال ـســاب ـقــة،

دارك تـ ـش ــول ــت ،تـ ـط ــرق إل ـ ــى الـصـفـقــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وقـ ــال إن «لـ ــدى الـطــرفــن
رغـبــة فــي اإلع ــان عــن عـهــد جــديــد من
التعاون في الخليج ،لكن ما يحدث هو
مجرد استمرار للسياسات األميركية
ال ـســاب ـقــة» .وأعـ ــرب ري ــدل عــن اعـتـقــاده

باع أوباما
السعودية خالل 8
سنوات سالحًا بقيمة
 112مليار دوالر

بــأن «الـسـعــوديــة غير ق ــادرة على دفع
ث ـم ــن ال ـص ـف ـقــة امل ـع ـل ــن ع ـن ـه ــا ،نـتـيـجــة
ت ــردي أس ـعــار الـنـفــط والـكـلـفــة العالية
للحرب الدائرة في اليمن» ،الفتًا إلى أن
«الرئيس أوباما باع السعودية خالل
سـنــواتــه الـثـمــانــي فــي الـبـيــت األبـيــض
سالحًا بقيمة  112مليار دوالر ،وكان
أهمها صفقة أبرمت عــام  ،2012إال أن
الرياض تجد صعوبة في سدادها».
ب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس»« :ف ــي
ع ــام  ،2012م ــررت صـفـقــة أوب ــام ــا إلــى
ال ـكــون ـغــرس م ــع تـضـمـيـنـهــا تعويضًا
إلسرائيل فــي حينه ،كــي تحافظ على
ت ـفــوق ـهــا ال ـن ــوع ــي م ـقــابــل ج ـيــران ـهــا»،
وكما يقول أحد الباحثني« ،ستعرفون
أن صفقة ترامب حقيقية ،فقط عندما
ت ـ ـبـ ــدأ إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ــاملـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــرزم ــة
تعويضات».

