
 خاص : اسرار لقاء السبسي و سلمان 
 

و اعادة إعمار سوريا … االخوان المسلمون .…قمة تونس  
 

 فتح السفارة التونسية بدمشق قبل مارس القادم
 

 قطيعة شاملة مع منظومة االسالم السياسي
 

  
 

بأسره الذي تحول في عصر  و العالم… العربي … ذهن المواطن التونسي  بجدية تخامرأسئلة خطيرة 

 … العولمة الى فوهة بركان
 … و السترات الصفراء … نقاط استفهام داكنة ترافق صوراالحتجاجات  و… تساؤالت 

و الناس اجمعين هنا في تونس قبل بضعة ايام من االحتفال الباهت … المحامين  و ايام غضب األساتذة و

 ……م األوروبية و في فرنسا و غيرها من العواص… جانفي 41ب 

صباح اليوم بعد اإلعالن المذل لالنسحاب االمريكي من سوريا Jim mattis البنتاغون  رئيساستقالة … 

و الذي يعني ضرورة و بالنتيجة انتصار الشعب السوري و القيصر الروسي فالديمير بوتين الذي قد يتوج 

 ؟…هذا االنتصار بزواج جديد منتظر 

عمر البشير الذي  أولهمو كان … السوري بشار االسد لزيارة دمشق  الرئيس معارضيهرولة …… 

 ؟…الى دمشق … يصطف من الخرطوم  <عرمرم  >كان يحلم بإرسال جيش 

                     

 …………!!!!و ما بعدها……… ما قبل زيارة سلمان           

 

الذي يهمنا في كل هذه التحوالت المتسارعة و المتالحقة ما يجري في تونس عشية الذكرى  و لعل   

 فهل نحن أمام مرحلة جديدة تعقب زيارة سلمان إلى تونس؟ فينجا 41الثامنة ل 



 

التطورات على الساحة  طابقة من ان عديدمتدو محددا للمرحلة القادمة في ظل ما اكدته مصادر بي سؤال   

 خالل األيام االخيرة قد مهدت لها محادثات السبسي و العاهل السعودي بمناسبة الزيارة الخاطفة  العربية
خصتها منظومة "الربيع العربي" و  ) و لكنها خطيرة ( التي كان أداها هذا االخير الى تونس و التي

 االخوان بحملة شرسة !

و اذا كانت الدوحة  .كشفت ذات المصادر ان السبسي نصح العاهل السعودي باحتواء األزمة القطرية و قد 

الى نتيجة سوى تقوية الصف المعادي  يؤدي مطالبة بالموافقة على الشروط الخليجية فإن عزلها لن

 …!!!!!للمصالح العربية و أساسا انقرة و من وراءها 

ولجت الى األعماق و كانت أساس  قدثات السبسي و محمد بن سلمان و الحظت المصادر ذاتها ان محاد 

و ذلك  1144للعودة الى منظومة االعمل العربي المشترك لما قبل  األخيرةتحركات إقليمية في األونة  عدة

و  ت الخراب لجميع بلدان المنطقةبجل"الربيع العربي" من منطلق الوعي العربي بكون تفاعالت مرحلة 

و ذلك في خضم التدهورالخطير الذي حتما  سيواجهها في المستقبل تى من بقي بمنأى عن > الدعدشة <ح

  طال التضامن العربي

 

 !؟!؟!؟… عدهابو ما … و ما قبل القمة العربية …          

 

يقضي في القمة العربية المقررة لمارس القادم في تونس توجها جديدا  الرياضلذلك يرجح ان تتزعم    

 فوري للحضر المفروض على دمشق و مشاركة مالية عربية قوية في عملية اعادة إعمار سوريا.  برفع
تتخذ تونس الخطوة االولى في هذا االتجاه من خالل اعادة فتح سفارتها و قنصليتها في دمشق  انو يرجح 

  …قبل انعقاد القمة 

رص الصف العربي من اجل مساندة تيار تمثل قمة تونس مناسبة هامة ل أنورجحت ذات المصادر  

للقرارات التي و تعزيز االسالم السياسيجانب التواصل الى موقف حاسم من منظومة  الى ليبياالدولة في 

عدة عواصم على غرار الرياض و دبي و دمشق و القاهرة بشأن اعتبار التنظيم العالمي  اتخذتهاكانت 

 ارهابيا معاديا لمصالح شعوب المنطقة . إلخوان المسلمين تنظيمال

 في عهد الترويكاالسفير االمريكي السابق قام بها  التي  االخيرة بالدراسةو هنا بالذات ال بد من التذكير    

بأنها  جانفي 14متهما تونس  الشرق االوسطسياسة لنشرها معهد واشنطن و Jacob Walles  بتونس

 ما يسمىتتعامل مع ااٍلرهاب و التطّرف و إرسال اإلرهابيين الى كل من سوريا و العراق تحت 

  …الجهاد

 

  (the americain heroفكيف ستتصرف امريكا القائمة على مبدأ األسطورة االمريكية ) 

و االهانات الدولية… االنهزام  سوى التي لم تجلب لهامع منظومة الربيع العربي  …  

 لفهمفهل تنزوي امريكا نسبيا في الفترة القادمة مقابل شن حرب ال ترحم ضد الدواعش و من لف …

 لفسخ معالم االنكسار و الهزيمة المذلة و من ثمة اعادة بناء جسور تواصل جديدة مع الشعوب العربية ؟

 

 مصطفى المشاط

 


