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المفو�ضية الأوروبية :فر�ض عقوبات جديدة يتوقف على تطور الو�ضع في �أوكرانيا

اعتقال باك�ستانيين و�أفغان حاولوا االلتحاق بـ«داع�ش» عبر �إيران

رو�سيا تهدد بغلق �سمائها بوجه الغرب رد ًا على العقوبات

روحاني :ا�ستمرار الإرهاب يعني
انعدام الأمن في المنطقة والعالم

ه����ددت م��وس��ك��و ب��ف��رض ق��ي��ود
على تحليق الطيران المدني التابع
لشركات غربية عبر أج��وائ��ه��ا في
حال أقر الغرب عقوبات إضافية على
قطاعات اقتصادية روسية.
وق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء دميتري
م��دف��ي��دي��ف ،إن���ه ف��ي ح���ال فرضت
عقوبات إضافية ضد روسيا على
قطاعي ال��م��ال وال��ط��اق��ة ف��إن ب�لاده
ستضطر للرد على ه��ذه العقوبات
بشكل آخر ،كفرض حظر على الطيران
المدني الغربي عبر األجواء الروسية،
مشيرا ً إل��ى أن العديد من شركات
ال��ط��ي��ران والنقل الجوية الغربية
ستتكبد خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة وتشهر
إفالسها لو اضطرت للطيران خارج
المجال الجوي الروسي.
وأكد مدفيديف أن هذه العقوبات
ل��ن تساعد ف��ي إح�ل�ال ال��س�لام في
أوكرانيا ،مشيرا ً إلى رغبة البعض في
استخدام القوة في العالقات الدولية،
معربا ً عن أمله في أن يحتكم شركاء
روس��ي��ا للعقل ويتخلوا ع��ن فرض
مزيد من العقوبات.
وب��دأت أزم��ة العقوبات الموجهة
ض��د ش��رك��ات الطيران بين روسيا
والغرب نهاية شهر تموز حين قام
االتحاد األوروبي بفرض عقوبات على
شركة الطيران «دبرولوت» التابعة
لشركة «أيروفلوت» الروسية ،أدت
إلى تعليق رحالتها الجوية كافة ،ما
دفع موسكو إلى التفكير بفرض قيود
على عبور الطائرات الغربية المتجهة
م��ن أوروب���ا إل��ى آسيا عبر األج��واء
الروسية.

ومنعت روس��ي��ا بالفعل بداية
الشهر الماضي ش��رك��ات الطيران
األوكرانية من تنفيذ رحالت ترانزيت
عبر أراضيها إلى مجموعة من الدول.
وت��س��ت��خ��دم ش���رك���ات ال��ط��ي��ران
األجنبية الممر الجوي فوق سيبيريا
ال��ذي يعد الطريق األقصر للطيران
من أوروب��ا إلى آسيا وهو ما يسمح
لشركات الطيران التي تستخدمه
بتوفير الوقود ونفقات أخرى.
وتتراوح إيرادات «إيروفلوت» من
الشركات المستفيدة من هذا الممر
ما بين  200إلى  500مليون دوالر

سنوياً ،وقد بدأت هذه الشركات بدفع
رسوم التحليق منذ عام .1970
وأشارت مصادر قريبة من شركات
الطيران األوروب��ي��ة الكبرى إل��ى أن
ش��رك��ات «ل��وف��ت��ه��ان��زا» ،والخطوط
ال��ج��وي��ة البريطانية ،والخطوط
الجوية الفرنسية على علم بهذه
المشكلة وت��ش��ع��ر بالقلق بشأن
الخسائر المحتملة التي قدرتها بأكثر
م��ن  1مليار ي��ورو ف��ي ثالثة أشهر
فقط.
ووفقا لخريطة الطرق المالحية
التي تسلكها الطائرات األوروبية عبر

األجواء الروسية فإن أكثر الشركات
ال��ت��ي ستتكبد خسائر ف��ادح��ة في
حال فرض حظر على عبور الطائرات
الغربية فوق روسيا ،ستكون شركة
ال��ط��ي��ران الفرنسية «إي��ر فرانس»
والفنلندية «فينناير» واأللمانية
«لوفتهانزا» ،حيث ستضطر إلى سلك
طريق أطول وستزيد بالتالي نفقاتها
ع��ل��ى ال���وق���ود ،ك��م��ا تشير بيانات
المالحة الجوية إلى أن نحو نصف
عدد الرحالت الجوية البالغة 1.6
ألف رحلة في األسبوع األول من شهر
آب الماضي عبر أجواء سيبيريا كانت

تعود لشركات طيران تابعة لالتحاد
األوروبي.
جاء ذلك في وقت أعلنت المفوضية
األوروبية أن توسيع عقوبات االتحاد
األوروبي ضد روسيا سيتوقف على
تطور الوضع في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم
المفوضية بيا هانسين في مؤتمر
صحافي في بروكسيل أم��س« :إن
وقف إطالق النار الذي أعلن الجمعة،
سيكون بالطبع العنصر الحاسم
لتطبيق حزمة العقوبات من عدمه»،
مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي يأخذ
في االعتبار أي تطور لألحداث.
وأضافت المسؤولة األوروبية إلى
أن عملية فرض عقوبات جديدة على
روسيا تجرى حاليا ً على مستوى
القمة ،ومن المتوقع أن تعلن رسميا ً
يوم الثالثاء كحد أقصى.
وفي شأن متصل ،أعلن ألكسندر
فيرشبو نائب األمين العام لحلف
شمال األطلسي «الناتو» أن الحلف
ي��خ��ط��ط ل���زي���ادة ع���دد ال��ت��دري��ب��ات
ال��دوري��ة ف��ي ش��رق أوروب���ا ،مشيرا ً
إل���ى أن «ال��ن��ات��و» ي��ن��وي تشكيل
ق��وات للرد السريع وتوفير البنى
التحتية المطلوبة لذلك ،وأكد أن هذه
اإلج��راءات «تحمل طابعا ً دفاعيا ً وال
تستهدف روسيا».
من جهة أخ��رى ،أك��د فيرشبو أن
الحلف ال ي��رى ف��رص��ة الستئناف
التعاون العملي م��ع روس��ي��ا م��ا لم
تعد موسكو إلى التزاماتها الدولية.
وق��ال« :أخشى أن تجميد العالقات
سيستمر».

بوركهالتر :وقف �إطالق النار لي�س كافي ًا ويجب التو�صل �إلى ّ
حل �سيا�سي

هدنة ه�شة �شرق �أوكرانيا و� 3آالف قتيل منذ بداية الأزمة
أعلنت منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب��ا
أن طرفي النزاع األوكراني يلتزمان بشكل عام
باتفاقية وقف إطالق النار وأن «نظام الهدنة ال
يزال قائما ً بشكل عام إال أنه يبقى هشاً».
وقال رئيس المجلس الدائم للمنظمة السفير
السويسري ت��وم��اس غريمينغر أن المنظمة
ستجري مؤتمر فيديو بمشاركة ممثلين عن كييف
ودونيتسك ولوغانسك لتنظيم إيصال المساعدات
اإلنسانية وت��ب��ادل األس���رى ،موضحا ً أن هذه
المشاورات ستجري بإشراف مجموعة االتصال
الدولية الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية.
وفي السياق ،أعلن الرئيس السويسري ديديه
بوركهالتر أن وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا
ليس كافياً ،مؤكدا ً أن على الجانبين التوصل إلى
حل سياسي.
وأشار بوركهالتر الذي يترأس حاليا ً منظمة
األمن والتعاون في أوروبا في مؤتمر صحافي في
جنيف أمس ،أن وقف إطالق النار فرصة يجب أن

يستخدمها طرفا النزاع األوكراني ،مضيفا ً أن على
ممثلي كييف وشرق أوكرانيا بذل قصارى جهدهم
من أجل تحقيق تقدم.
وأعلنت المنظمة ،أنها شارفت على االنتهاء
من وضع آلية للتأكد من صحة اإلدعاءات بشأن
حدوث خرق لنظام وقف إطالق النار في شرق
أوك��ران��ي��ا .وق���ال بوركهالتر« :وض��ع��ت بعثة
المراقبة في أوكرانيا آلية للتأكد من حاالت انتهاك
نظام وقف إطالق النار» .وأوضح أنه سيتم وضع
اللمسات األخيرة على اآللية في غضون أيام
قليلة ،وذلك بالتعاون مع جميع األطراف.
وكشف أنه من المخطط أن تستخدم البعثة
لتحقيق هدفها ه��ذا ،ط��ائ��رات م��ن دون طيار،
مضيفا ً أن المنظمة تبحث حاليا ً إمكان قيام الدول
األعضاء بتقديم الطائرات الضرورية لذلك ،مشيرا ً
إلى أن البعثة أرسلت إلى شرق أوكرانيا  59خبيرا ً
من أعضائها لمراقبة نظام وقف إطالق النار.
ودع����ا ب��ورك��ه��ال��ت��ر أع��ض��اء المنظمة إل��ى

المساهمة في زيادة عدد أفراد البعثة ،وذلك عبر
إرسال خبراء وتقديم مبالغ مالية كافية لتمويل
نشاطهم.
من جهة أخرى ،أكد الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو أن قوات الدفاع الشعبي في جنوب
ش��رق البالد أفرجت عن أل��ف ومئتي عسكري
أوك��ران��ي أس��ي��ر ،وذل���ك خ�لال األي���ام األرب��ع��ة
الماضية.
وخ�لال زي��ارت��ه إل��ى مدينة ماريوبل جنوب
شرقي البالد أعلن بوروشينكو نيته لقاء 33
عسكريا ً أوكرانيا ً لم يستسلموا وحوصروا من
قبل قوات الدفاع الشعبي وأخرجوا من الحصار.
وف��ي السياق ،أعلن مجلس األم��ن وال��دف��اع
األوك��ران��ي أن عملية تبادل األس��رى في شرق
أوك��ران��ي��ا ق��د ب���دأت ،إذ أش���ار المتحدث باسم
المجلس أندريه ليسينكو أمس إن «العمل يجري
وتوجد هناك نتائج إيجابية كل يوم» ،من دون أن
يذكر عدد المحتجزين الذين أفرج عنهم.

وأكد ليسينكو أن الرئيس األوكراني يشرف
بشكل خاص على قضية تبادل األسرى منذ بدء
عملية السالم.
وقالت قيادة «جمهورية دونيتسك الشعبية»
إنها تستعد لتبادل األس��رى على أس��اس مبدأ
«الجميع مقابل الجميع» يوم األربعاء المقبل.
وأعلنت األمم المتحدة أن  3آالف شخص على
األقل قتلوا نتيجة القتال شرق أوكرانيا ،بحسب ما
نقلت وكالة «فرانس برس» عن المفوض األممي
األعلى لحقوق اإلنسان زيد رعد زيد الحسين.
وكانت األمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق
أن أكثر من  2,5ألف شخص قتلوا وأصيب حوالى
 6آالف بجروح بين منتصف نيسان الماضي و27
آب نتيجة القتال في شرق أوكرانيا.
وأعلنت كييف أن خسائر الجيش األوكراني
منذ بداية عملياته العسكرية جنوب شرقي البالد
بلغت  864قتيالً و 3215مصابا ً بجروح متفاوتة
الخطورة.

الم�شروع الوحدوي ( ...تتمة �ص)1
نقول بوضوح أن الخطاب القومي لم يكن يوما ً غائبا ً عن الفضاء
الفكري .كان غائبا ً ربما بعض الشيء عن الفضاء السياسي
وبخاصة اإلعالمي بسبب تراجع الت ّيار القومي العربي ومن
حمل شعاراته طيلة العقود الماضية لكن لم يختف على اإلطالق.
وربما الدليل على ذلك هو تالوة النعوة الدورية عن العروبة
والخطاب القومي إلخ .فإذا كانت العروبة والت ّيار القومي العربي
من عالم األموات فلماذا تكرار تالوة ورقة النعوة بكل مناسبة؟
نعتقد أن الطرح القومي العربي هو البديل الوحيد عن مختلف
الخطابات التي ت ّم ترويجها بعد غياب القائد خالد الذكر جمال
عبد الناصر .لقد عمد كل من االستعمار القديم والجديد وأتباعه
من العرب على التغييب المتع ّمد للخطاب القومي ،ساهمت معه
إلى حد كبير ،ولألسف ،االنقسامات غير المب ّررة لمك ّونات الت ّيار
القومي التقليدي ،سواء بين الناصريين أو بين البعثيين ،ناهيك
عن الحذر المتبادل وغير المبرر وغير المفهوم بين الناصريين
والبعثيين.
لكن كل ذلك لم يلغ وجود حراك قومي عربي لم يستسلم يوما ً
إلى األمر الواقع الذي فرضته الظروف الموضوعية المحيطة
باألمة في زمن االرتداد وطغيان الثورة المضادة .فالعروبيون
قاموا بمراجعة لتجربتهم السابقة كما قاموا بخلق المؤسسات
الفكرية والشعبية التي تشكل الحاضنة األساسية الستمرار
الت ّيار على رغم الصعوبات كافة .فهناك مؤسسة مركز دراسات
الوحدة العربية الذي استطاع منذ تأسيسه في أواخر السبعينات
من القرن الماضي حتى هذه الساعة الحفاظ على أمانة وأمن الفكر
الوحدوي العربي عبر اتباع المنهج العلمي لكافة قضايا األمة.
ومن رحم ذلك المجهود ولدت المؤسسات الشعبية التي استكملت
المجهود الفكري بالعمل الشعبي وهي مؤسسة المؤتمر القومي
العربي الذي احتفل مؤخرا ً بعيده الخامس والعشرين .والمؤتمر
القومي العربي أوجد بدوره وبالتعاون مع مركز دراسات الوحدة
العربية مخيمات للشباب العربي التي تقام كل سنة في بلد عربي
حيث يتواصل شباب األمة من كافة األقطار وذلك على مدة أكثر من
عقدين تخ ّرج من خاللها العديد من الكوادر الشابة والتي ساهمت
في قيادة الحراك الجماهيري األخير في عديد من األقطار .هذه
المؤسسات تكاملت مع العديد من المنتديات الثقافية القومية
في مختلف األقطار كما أوجدت ملتقيات دورية للشباب العربي.
وال نغفل أيضا ً المبادرات الشعبية كالتي كسرت الحصار الب ّري
والج ّوي والبحري على كل من العراق وغزّة ومختلف األساطيل
التي أرسلت إلى غزة ،إلى ملتقيات لدعم القدس وحق العودة
والجوالن ودعم المقاومة ورفض العدوان على سورية ونصرة
األسرى في سجون االحتالل الصهيوني واالحتالل األميركي في
العراق .كل ذلك الحراك والعمل يصب في توثيق أواصر األمة
وتكريس خطابها القومي.
وبما أن الت ّيار العروبي الوحدوي مؤمن بوجود كتلة تاريخية
بين أبناء األم��ة وبخاصة بين الت ّيار القومي العربي والت ّيار
اإلسالمي قامت مؤسسة المؤتمر القومي اإلسالمي لتكون حاضنة
ورافعة لحوار بين الت ّيارين الرئيسين .صحيح أن هذه التجربة
شهدت انتكاسة بسبب االختالف بين العروبيين وبعض الت ّيارات
اإلسالمية وداخل الت ّيارين بسبب األزمة في سورية .ولكن علينا
أن نقر ب��أن الحوار ح ّقق نجاحات غير بسيطة عبر العقدين
الماضيين تجلّت في مساهمة رموز ومفك ّرين من الت ّيار اإلسالمي
في صوغ المشروع المشترك بين كل مك ّونات األمة من ت ّيارات
سياسية أي القوميين العرب من «السالالت القومية» والت ّيار
اإلسالمي والت ّيار اليساري والت ّيار الليبرالي ،أال وهو المشروع
النهضوي العربي الذي أطلقه مركز دراسات الوحدة منذ أكثر من
عشرين سنة وت ّم نشره عام .2010

المشروع النهضوي العربي يجيب على كل التح ّديات التي
تواجه األمة وتشمل كل مك ّوناتها .فالوحدة هي الرد على التجزئة
والمشاركة (يس ّمونها بـ»الديمقراطية») هي الر ّد على االستبداد،
واالستقالل الوطني هي الرد على التبعية واالحتالالت الظاهرة
والمق ّنعة ،والتنمية المستقلّة هي الر ّد على التخلّف ،والعدالة
االجتماعية الرد على الظلم بين مكونات ومناطق األمة ،وأخيرا ً
التج ّدد الحضاري هو رد على التبعية الفكرية للغرب وتثمين
ال��ت��راث العربي اإلس�لام��ي والنهوض بمشروع معرفي جديد
كرسالة لألمة وللعالم .وبالتالي فإن القومي العربي الجديد هو
من يؤمن بذلك المشروع .هذه قفزة فكرية نوعية فوق كل ما يف ّرق
أبناء األمة والذي منع نهوضها بعد الحقبة االستعمارية .لذلك
يستطيع كل من يعتبر نفسه من «األكثرية» أو «األقلية» بمختلف
تشكيالتهما شريكا ً كامالً في هذه األمة.
إن متن الخطاب القومي هو المشروع النهضوي العربي.
أراد مح ّررو المشروع أن ال ّ
يفضلوا أي هدف على هدف .فالسلّة
متكاملة وال أفضلية لهدف على هدف .لكن في رأينا ،األولوية
هي للوحدة في كافة مستوياتها .فكيف يمكن أن نحقق األهداف
األخرى إذا ك ّنا منقسمين؟ وما معنى االستقالل في ظالل التجزئة؟
وكيف نحقق التنمية المستقلة ونحن منقسمون على أنفسنا؟ وأي
عدالة اجتماعية أن لم تكن هناك تنمية والتنمية ممنوعة في ج ّو
التقسيم؟ أما التج ّدد الحضاري فهو وليد الوحدة ،فالمجتمعات
القوية ،إذن الموحدة والوحدوية ،هي التي تستطيع أن تصنع
منظومة معرفية جديدة مبنية على العلوم وعلى اللسان القومي.
وقبل كل ذلك فالوحدة من ضرورات تحرير فلسطين كما أن تحرير
فلسطين من ضرورات وحتى أهداف الوحدة.
ونريد أن نضيف إلى مشروعنا الوحدوي هدف القضاء على
الفساد بمختلف أشكاله في السياسة واالقتصاد والسلوك
ّ
يحث أبناء
المجتمعي .فالفساد يف ّرق بينما الخطاب الوحدوي
األمة على تقديم ما لديهم من تضحيات والتخلّي عن األنانية التي
يحجمها إلى أقصى
تفتك بمجتمعاتنا .والفساد يمنع التنمية أو
ّ
الحدود كما أنه يك ّرس التفاوت االجتماعي بين مك ّونات األمة
والمناطق التي يعيشون فيها .والفساد حليف االستعمار القديم
ّ
التدخل الخارجي في شؤون األمة ونهب
والجديد أو على األقل
ثرواتها ،فال وطنية وال وطن للفساد والمفسدين والفاسدين.
وليس هناك من إبداع وتج ّدد في ظل الفساد .الخطاب الداعشي
يزعم أنه يقضي على الفساد عبر العودة إلى مشروع الخالفة
وكأن الفساد لم يكن من أسباب زوالها! لذلك نؤمن بأن خطابنا
القومي ال��وح��دوي المبني على ق��واع��د المشروع النهضوي
يدحض الخطاب الداعشي ولذلك علينا واجب أخالقي في تنميته
وترويجه.
لكن كيف نتكلّم في موضوع الوحدة ونحن في حال انقسام
واستقطاب طائفي ومذهبي لم يشهده التاريخ القديم أو الحديث؟
إن إع��ادة ترويج الخطاب الوحدوي يساهم في إلغاء البريق
للخطاب الداعشي عند الشباب المضلّل .إن الخطاب الوحدوي
يفتح اآلمال واآلف��اق واإلمكانيات للجميع بينما الخطاب اآلخر
أفقه مسدود .إن الخطاب القومي ضرورة وجودية لهذه األمة وإالّ
لهي على زوال.
لكن من أين نبدأ؟
في رأينا ال نرى ما يمنع قيام وحدة بالد الشام وبالد الرافدين؟
ال نرى ما يمنع قيام وحدة الجزيرة العربية؟ وال نرى ما يمنع
قيام وحدة دول وادي النيل؟ وال نرى ما يمنع قيام وحدة المغرب
العربي .فضلوع الدولة الوحدوية أربعة .ال نفهم لماذا علينا أن
نكتفي بسقف الدولة القطرية التي خلقها االستعمار لمنع الوحدة
بينما يفكّر هو في تدميرها؟ لماذا «نناضل» من أجل الحفاظ على

سايكس بيكو؟ يقول بعض المعلّقين شكرا ً لداعش ألنها أسقطت
الحدود االفتراضية التي أوجدها االستعمار وحافظت عليها
نصبها عليها منذ ذلك الحين! إن إسقاط الحدود
السلطات التي ّ
االفتراضية من جوهر الخطاب القومي وإذ نرى مجموعات لم
تستأذن أحد إلسقاطها!!! ونذكّر أن مقاومة االحتالل في كل من
العراق ولبنان وفلسطين لم تأخذ إذنا ً من أحد فماذا يمنعنا من
العمل من أجل الوحدة؟
نعتقد أن الخطر الوجودي التي تشكله الظاهرة الداعشية بكل
أبعادها تحتم المباشرة بالبحث عن إيجاد خريطة طريق لتحقيق
الوحدة المنشودة .يعتبر البعض أن هذا الخطاب طوباوي
وغير واقعي ألن هناك عوائق بل استعصاءات تحول دون قيام
الوحدة .نعتبر أن العوائق عوائق فقط وليست استعصاءات.
فمن يقف ضد الوحدة هم أوال ً األعداء التاريخيون لهذه األمة ،أي
االستعمار القديم الجديد .لقد حاول الغرب ،منذ حمالت الفرنج
في القرون الوسطى حتى الحقبة االستعمارية في القرن التاسع
عشر والعشرين منع قيام الوحدة .كما أن الغرب زرع بيننا
الكيان الغريب السرطاني أي الكيان الصهيوني ليمنع التواصل
بين أقطار األمة .أما العرب التابعون للغرب فهم حريصون على
مواقعهم وسيقاومون خيار الوحدة .قاوموا خيار مقاومة الكيان
فكيف ال يقاومون خيار الوحدة؟
لكن ال الغرب وال الكيان الصهيوني وال من يتبعهما له مق ّومات
لمنع ال��وح��دة .هناك أيضا ً من سيحول (وح��ال في الفعل!)
دون قيامها بين النخب المثقفة حيث أنانياتها كانت (وال تزال
لألسف!) أقوى من دعواها! ال نفهم لماذا هناك «بعثان» ،في
العراق وفي سورية؟ لم ولن نفهم لماذا استطاعت إغ��راءات
السلطة أن تق ّوض الهدف الوحدوي عند البعثيين؟ كما ال نفهم
ّ
متشظية؟ هل الخالف على العقيدة أو
لماذا الحركة الناصرية
المبادئ أم المسألة مسألة أنانيات وشخصانيات! أضف إلى
ذلك زمرة المستفيدين من الوضع القائم من سماسرة ومنتفعين
من االقتصاد الريعي والفساد .فهم لألسف يملكون وسائل مالية
ضخمة تجعلهم متمكّنين من السيطرة على اإلعالم وتوجيه ما
يعتقدونه بالرأي العام.
جميع هذه القوى متحالفة إما موضوعيا ً وأو ذاتيا ً لمحاربة
الخطاب الوحدوي فما بالك عن قيام الوحدة! لكن بالمقابل هناك
تح ّوالت ال تستطيع هذه القوى مجابهتها .فإذا كان هناك درس
عن تجربة الحراك الشعبي ال��ذي ما زال قائما ً في العديد من
األقطار على رغم كل شيء فإن الجماهير تجاوزت عقدة الخوف
واستطاعت أن تجابه قوى القمع التابعة للسلطات االستبدادية.
فعالية النخب الحاكمة ومن يدور
توجد أرضية صالحة لتحييد ّ
في فلكها .إذن ،على القوى التي تؤمن بالمشروع الوحدوي أن
تبني على تلك التجربة خصوصا ً أن هدف الوحدة ما زال قائما ً
في وجدان أبناء األمة كما تشير إليه العديد من استطالعات الرأي
العام العربي.
هناك نقطة أخرى تغيب عن بال العديد هي أن قوى االستعمار
القديم الجديد أصبحت في حال ترهّ ل وأفول ولن تستطيع منع
قيام الوحدة إذا ما توافرت اإلرادة لدينا .موازين القوة تغ ّيرت
ومصير شعوبنا أصبح أكثر في يدنا من يد األجنبي .ما زالت له
قوة مضايقة وتأخير ولكنها لن تتعدى ذلك!
خالل العقود األربعة الماضية لم يتوقف العروبيون من قيام
مراجعات عميقة في الفكر والسلوك .وكما ذكرنا هناك مؤسسات
فعال في رسم الحراك الفكري
فكرية وشعبية ساهمت بشكل ّ
وإعادة االعتبار للخطاب الوحدوي .فلسنا معدومي اإلمكانيات
كما يمكن أن يتص ّوره البعض .هكذا عملنا وهكذا سنستم ّر.

زياد حافظ

ح���ذر ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي م��ن أن استمرار اإلره��اب
يعني ان��ع��دام األم���ن ف��ي المنطقة
والعالم ،معربا ً عن أمله في أن تكون
الدول الغربية جادة في مكافحته.
وأع��رب روحاني عن أمله في أن
تتم السيطرة على هذه المشاكل ،ألن
انعدام األمن في المنطقة أمر في غاية
الخطورة ،مؤكدا ً أن ب�لاده ساعدت
اآلخرين في األمن ،مشيرا ً إلى وجود
«بعض القضايا التي ال يمكن الحديث
عنها في هذه الظروف ،وقد نتحدث
عن هذا األمر في المستقبل» .وأوضح
أن الشعب العراقي يعيش اليوم
أوضاعا ً صعبة ج��داً ،وهناك أخبار
ال يتحمل اإلن��س��ان سماعها ناهيك
عن رؤيتها ،مشيرا ً إل��ى أن تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي يقوم في العراق
ببيع الفتيات واألوالد في األسواق.
وأشار الرئيس روحاني إلى انعدام
األمن في سورية ولبنان وفلسطين
وليبيا وباكستان وأفغانستان وقال
إن هناك ك��وارث تقع بسبب انعدام
األم��ن ،وإن األع��داء أوج��دوا مشاكل
كبيرة جدا ً للعالم اإلسالمي ،الفتا ً إلى
أن الظروف الحالية ظروف صعبة
وعلينا أن نكون على حذر.
من جهة أخرى ،أعلن أمین المجلس
األعلی لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني أن إی��ران كانت وما زالت
رائ���دة ف��ي مجال مكافحة اإلره��اب

والیوم بوقوفها إلی جانب الشعب
العراقي المظلوم باتت تلعب دورا ً
أكثر فاعلیة في مكافحة هذه الظاهرة
المشؤومة.
ووصف شمخاني خالل لقائه أمس
وزیر الخارجیة الدنماركي مارتین
لیندغارد ،اإلره��اب بالخطر الكبیر
الذي یهدد االستقرار واألمن الدولیین،
مشیرا ً إلی ضرورة القضاء علی عليه،
ولفت إلى الدعم الذي تقدمه بعض
ال��دول المتشدقة بمكافحة اإلره��اب
للمجموعات اإلرهابیة ،مؤكدا ً أن أي
إجراء في هذا المجال یجب أن یتسم
بالصدقیة والواقعیة ویكون علی
أساس المشاركة اإلقلیمیة بعیدا ً من
أي انتهاك لسیادة ال��دول واأله��داف
السیاسیة واألمنیة السلطویة.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن وزي��ر
الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني
فضلي اعتقال أف���راد باكستانيين
وأفغان كانوا يعتزمون العبور من
ال��ح��دود اإلي��ران��ي��ة وال��وص��ول إلى
األراض���ي العراقية واالنضمام إلى
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأك��د وزي��ر الداخلية اإليراني أن
األمن مستتب في جميع حدود البالد،
وأضاف« :بطبيعة الحال كانت هنالك
ح��االت عدة للعبور من أفغانستان
وباكستان عبر أراض��ي إي��ران ،ولقد
منعنا دخولهم البالد والعبور منها،
وكانت هنالك حالتا اعتقال في هذا

المجال أيضاً».
وفي السياق ،قال مساعد رئیس
األرك���ان العامة للقوات المسلحة
اإلیرانیة العمید مسعود جزائري،
إن ت��ی��ار ال��ص��ح��وة االس�لام��ی��ة آخذ
باالنتشار واالستكبار العالمي غیر
قادر علی مواجهة مطالب الشعوب
باستخدام العنف وارتكاب الجرائم
واإلره�����اب واح��ت�لال ال����دول وش��ن
الحروب وإراقة الدماء.
وأشار جزائري إلی محاوالت اإلدارة
األميركیة المتغطرسة وحماتها في
المنطقة والغربیین لمواجهة اإلسالم
ونشر اإلرهاب والعنف ،وقال إن الرأي
العام العالمي یعلم أن تنظیمات مثل
«النصرة» و«داع��ش» و»القاعدة»،
وب��اق��ي المجامیع اإلره��اب��ی��ة في
المنطقة ولیدة أجهزة االستخبارات
األميركیة وحلفاء البیت األبیض،
وهدفها اإلساءة إلی اإلسالم ووضع
العراقیل أمام توجه الشعوب نحو
اإلسالم األصیل والرهاب من اإلسالم
وإضعاف المقاومة في المنطقة.
وأض���اف ج��زائ��ري أن الشعبین
ال��س��وري والعراقي تح ّمال خسائر
كبیرة ج��� ّراء اإلره����اب ال��س��ائ��د في
المنطقة المدعوم من القوی الخارجیة
والرجعیة في المنطقة ،مشددا ً على
أنه في هذه المواجهة ینبغي تدمیر
وس��ح��ق اإلره��اب��ی��ی��ن بشكل كامل
وحتی الرمق األخیر.

خامنئي يخ�ضع لعملية جراحية ناجحة
خضع المرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران السيد
علي خامنئي لجراحة في البروستات في مستشفى عام
بالعاصمة اإليرانية طهران ،ووصفت وسائل إعالم حكومة
العملية الجراحية بأنها «ناجحة».
وقال السید علي خامنئي قبيل توجهه إلى المستشفى
للخضوع لعملية جراحية «ليس هناك داع للقلق فهي
جراحة عادية وبسيطة» ،معربا ً عن أمله بأن تمضي األمور

بخير.
ويبلغ القائد اإليراني من العمر  75سنة ،واختير مرشدا ً
أعلى ع��ام  1989خلفا ً لمؤسس الجمهورية روح الله
الخميني.
ويمثل منصب المرشد األعلى أعلى سلطة في إيران ،إذ
يعين قادة الجيش ورئيس القضاء ويصدق على انتخاب
رئيس الجمهورية.

اغت�صاب �صوماليات من قبل قوات االتحاد الأفريقي
كشفت منظمة «هيومن رايتس
ووت���ش» ف��ي تقرير ص��در أم��س أن
جنودا ً من القوات األفريقية المنتشرة
ف���ي ال���ص���وم���ال اغ��ت��ص��ب��وا ن��س��اء
وقايضوهن المساعدات الغذائية
بخدمات جنسية.
وق��ال��ت المنظمة الحقوقية إن
«ب��ع��ض النساء ال��ل��وات��ي تعرضن
لالغتصاب قلن إن الجنود أعطوهن
طعاما ً أو أمواال ً بعد االعتداء عليهن
لجعل األمر يبدو وكأنه مقايضة».
وأض��اف��ت المنظمة ف��ي تقريرها
حول حقوق اإلنسان «لقد قاموا أيضا ً
باغتصاب أو االعتداء جنسيا ً على
نساء كن يطلبن مساعدات طبية أو
ماء من قواعد قوات االتحاد األفريقي
(أميصوم)».
وت��اب��ع التقرير أن ج��ن��ود القوة
األفريقية «من خالل استخدام وسطاء
صوماليين ل��ج��أوا إل���ى مجموعة
م��ن األس��ال��ي��ب بينها المساعدات
اإلنسانية إلرغام نساء وفتيات على
أعمال جنسية» ،وذلك باالستناد إلى
شهادة  21امرأة وفتاة ،حيث بلغ عمر
أصغر ضحية  12سنة فقط ،والتي
أشارت إلى تعرضها لالغتصاب من
قبل جندي بوروندي.

ولم يصدر رد فعل فوري عن قوة
االت��ح��اد األفريقي (أميصوم) التي
يبلغ تعدادها  22ألف جندي من ست
دول والتي تحارب حركة الشباب
اإلسالمية المرتبطة بالقاعدة منذ
.2007
وتزامن التقرير مع هجوم انتحاري
استهدف أمس قافلة لقوات االتحاد
األفريقي خارج العاصمة الصومالية
مقديشو ،وأسفر عن مقتل  12مدنيا ً

على األق��ل وإص��اب��ة آخ��ري��ن بينهم
جنديان.
وأعلن عبد ال��ق��ادر محمد سيدي
ح��اك��م منطقة ش��اب��ي��ل��ي السفلى
إل��ى الجنوب م��ن مقديشو لوكالة
«روي��ت��رز» أن��ه ك��ان يستقل سيارة
خلف القافلة وقت التفجير وشاهد
 3مركبات مدنية في المنطقة ذاتها،
مشيرا ً إلى أن أكثر من  12شخصا ً
قتلوا في حافلة صغيرة.

«بوكو حرام» ت�سيطرعلى بلدة مي�شيكا اال�ستراتيجية
�شمال �شرقي نيجيريا
سيطرت حركة «بوكو ح��رام» اإلرهابية النيجيرية
على بلدة ميشيكا في والية اداماوا شمال شرقي البالد ،إذ
تحظى البلدة بموقع استراتيجي على الطرق التي تربط
المناطق الواقعة شمال شرقي نيجيريا وتعتبر السيطرة
عليها خطوة نحو تحقيق مساعي الجماعة لتأسيس
«دولة إسالمية» في غرب أفريقيا.
وكان التنظيم اإلرهابي قد سيطر قبل أيام على بلدة
بانكي القريبة م��ن ال��ح��دود م��ع الكاميرون وذل��ك بعد
فرار القوات الحكومية منها ،في حين ناشدت الحكومة
النيجيرية مواطنيها بعدم فقدان األمل والثقة في وطنهم،
كما أك��د الجيش أن��ه سيدافع ع��ن ال��وط��ن وع��ن وح��دة
أراضيه.
وأضاف الجيش أن جنوده قتلوا « 50مسلحاً» في غارة
شنها على مواقع كانوا يتخفون فيها قرب بلدة كواري
شمال شرقي البالد.
وغير «بوكو ح��رام» أسلوبه في شن الهجمات على
بعض المواقع واالنسحاب منها بشكل سريع إذ أصبح

خالل األشهر الماضية يحتفظ باألراضي التي يسيطر
عليها ،في حين حذر خبراء من أن «المكاسب الخاطفة»
التي تحققها الحركة قد تؤدي إلى تفكك نيجيريا كما حدث
في العراق على أيدي تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي.
وقال معهد أبحاث شبكة األمن النيجيرية بهذا الصدد:
«ما لم تتخذ إجراءات عاجلة ،فإن نيجيريا تواجه خطر
خسران مساحات شاسعة من أراضيها على غرار ما حدث
في العراق».
ومضى المعهد للقول« :إذا سقطت مايدوغوري ،سيكون
ذلك نصرا ً معنويا ً واستراتيجيا ً غير مسبوق في هذه
الحرب» .وأض��اف« :لو نجحت بوكو حرام في اإلمساك
بمايدوغوري فإنها قد تسيطر بعد ذلك على والية بورنو
بكاملها وقد تسيطر أيضا ً على أجزاء من واليات اداماوا
ويوبي وحتى أجزاء من الكاميرون».
وك��ان تنظيم «بوكو ح��رام» قد أعلن الشهر المنصرم
تأسيس ما أسماه «دول��ة إسالمية» في المناطق التي
يسيطر عليها.

