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دوليات/تتمات
روحاني من �شنغهاي ي�ؤكد
التخطيط المنظم للت�صدي للإرهاب

بوتين :العقوبات الأوروبية الجديدة �ضد رو�سيا تعني تقوي�ض العملية ال�سلمية في �أوكرانيا

وا�شنطن ت�شدد عقوباتها على مو�سكو وت�ستهدف «�سبيربنك»
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إن ف��رض عقوبات أوروبية
جديدة ضد روسيا على خلفية األزمة
ف��ي أوك��ران��ي��ا يبدو «غ��ري��ب�ا ً بعض
الشيء» ،ألن العقوبات في الواقع
تقوض العملية السلمية في البالد.
وف��ي خ��ط��اب أل��ق��اه ف��ي عاصمة
طاجيكستان دوشنبه ،حيث يشارك
بوتين ف��ي قمة منظمة شنغهاي
ل��ل��ت��ع��اون ،ق��ال ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
إن العقوبات األوروب��ي��ة الجديدة
ستنعكس سلبا ً على ال���دول التي
فرضتها ض��د م��وس��ك��و ،م��ؤك��دا ً أن
حكومة ب�ل�اده تفكر ف��ي إج���راءات
ج��واب��ي��ة ،وش���دد ع��ل��ى أن ال��ه��دف
الوحيد من اتخاذها المحتمل هو
الدفاع عن المصالح الروسية.
وف���ي ت��ن��اول��ه ل��م��وض��وع األزم���ة
األوكرانية أش��ار الرئيس الروسي
إلى استغاللها «إلحياء الناتو ليس
كمنظمة عسكرية إنما كإحدى األدوات
ال��م��ح��وري��ة للسياسة الخارجية
األميركية من أجل حشد أتباع لها
وتخويفهم بتهديد خارجي مزعوم».
وأعرب عن أسفه لهذا الواقع قائالً إن
أوكرانيا أصبحت «رهينة لمصالح
غيرها ،وأن���ا أعتقد أن��ه��ا ممارسة
سيئة».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن وزي���ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن فرض االتحاد األوروب��ي عقوبات
جديدة على روسيا يقوض عملية
السالم في أوكرانيا .وقال إن «اتخاذ
مثل هذه القرارات في اللحظة التي
نأمل فيها بأن تتخذ عملية التسوية
في أوكرانيا طابعا ً مستقراً ،يعني
اختيار توجه نحو تقويض عملية
السالم».
وأك��د الوزير الروسي في حديث
تلفزيوني ،أن موسكو سترد على
عقوبات االتحاد األوروب��ي «بهدوء
وبشكل مناسب ،وستنطلق في ذلك
قبل ك��ل ش��يء م��ن ض���رورة حماية
مصالحها».
ون��ش��ر االت���ح���اد األوروب������ي في
صحيفته الرسمية أم��س تفاصيل
ح��زم��ة ال��ع��ق��وب��ات ال��ج��دي��دة التي
فرضها على روسيا لتدخل بذلك حيز
التنفيذ ،وتصبح سارية المفعول
اعتبارا ً من تاريخه.
وج��اء في الصحيفة الرسمية أن
االت��ح��اد ف��رض ح��ظ��را ً على تمويل
أكبر ثالث شركات روسية للتصنيع
العسكري ه��ي «أوب����ورون ب��روم»
وال��م��ؤس��س��ة ال��م��وح��دة لصناعة
الطائرات و»أورال فاغون زاف��ود»
وث�ل�اث ش��رك��ات ف��ي ق��ط��اع ال��وق��ود
والطاقة هي «روس نفط» و»ترانس
نفط» و»غ��از ب��روم نفط» ،ويحظر
أيضا ً ت��داول سندات هذه الشركات
والمشاركة في إص��داره��ا إذا كانت
فترة تداولها تفوق  30يوماً .عالوة

على ذل��ك ،يحظر االتحاد األوروب��ي
على شركاته تقديم خدمات النفط
في مجال الحفر على عمق كبير ،وفي
استثمار الحقول في منطقة القطب
الشمالي وحقول النفط الصخري.
وتستهدف العقوبات أي��ض �ا ً 9
مؤسسات تصنيع عسكري أخرى
وه��ي كونسورتيوم «سيريوس»
و»ستانكو إينسترومينت» و»خيم
ك���وم���ب���وزي���ت» وك��ون��س��ورت��ي��وم
«ك��االش��ن��ي��ك��وف» وم��ص��ن��ع ت��وال
لألسلحة و»تقنيات صناعة المكنات»
و»ال��م��ج��م��ع��ات ال��ع��ال��ي��ة ال��دق��ة»
كونسورتيوم «الماز-أنتي» إلنتاج
وسائل ال��دف��اع ال��ج��وي ،ومؤسسة
«بازالت» العلمية اإلنتاجية ،إذ تمنع
الشركات األوروب��ي��ة م��ن تزويدها
بالتقنيات العسكرية والتقنيات ذات
االستخدام المزدوج.
وورد في البيان أيضا ً أن��ه تقرر
تشديد القيود على اقتراض روسيا
من أس��واق المال ،إذ يحظر إقراض
أكبر خمسة بنوك حكومية روسية
ه��ي «س��ب��ي��رب��ن��ك» و»ف���ي ت��ي ب��ي»
و»غاز بروم بنك» و»فنيش إكونوم
بنك» و»روس سيلخوز بنك» ،ويمنع
تداول اإلص��دارات الجديدة لسندات
ه��ذه البنوك وغيرها م��ن أوراق��ه��ا
المالية إذا كانت فترة التداول تتجاوز
 30يوماً.
ووس��ع االت��ح��اد األوروب���ي قائمة
العقوبات الموجهة ضد مواطنين
روس وأوكرانيين ،مضيفا ً  24اسما ً
وهم «ممثلون عن القيادة الجديدة في
دونباس وحكومة القرم ومسؤولون
ورج��ال أعمال روس» ،ليرتفع عدد

المعاقبين ف��ي القائمة إل��ى ،119
يمنع منحهم تأشيرات دخ��ول إلى
دول االتحاد األوروبي ،وتجمد جميع
أصولهم المالية وأمالكهم إن وجدت
في دول االتحاد.
وت���ض���م اإلض����اف����ة ال���ج���دي���دة
أسماء ن��واب رئيس مجلس الدوما
الروسي ،وزعيم الحزب الليبيرالي
الديمقراطي فالديمير جيرينوفسكي،
والمدير لعام لشركة «روس تيخ»
سيرغي تشيميزوف ،ورئيس وزراء
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
الكسندر زاخارتشينكو.
من جهة أخ��رى ،أعلنت الواليات
المتحدة مزيدا ً من العقوبات على
روسيا في مجاالت النفط وصناعات
الدفاع كما فرضت مزيدا ً من القيود
ع��ل��ى إط�ل�اع ال��م��ص��ارف ال��روس��ي��ة
الكبرى على أسواق الديون واألوراق
المالية األميركية في إط��ار معاقبة
موسكو على تدخلها في أوكرانيا.
ي��ج��يء ف���رض ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات
التي تستهدف للمرة األول���ى بنك
«سبيربنك» ال��روس��ي متزامنا ً مع
ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي فرضها االت��ح��اد
األوروب���ي ،حيث تسهم العقوبات
األم��ي��رك��ي��ة ال��ج��دي��دة ف��ي تضييق
الخناق ماليا ً على ستة بنوك روسية
منها مصرف «سبيربنك» أضخم
ب��ن��وك روس��ي��ا م��ن حيث األرص���دة
م��ن خ�لال منع األف���راد األميركيين
والشركات من التعامل مع أي ديون
يصدروها لمدد استحقاق تزيد على
 30يوماً.
وفي السياق ،قال مسؤول أميركي
كبير رف��ض الكشف ع��ن اس��م��ه إن

ل��واش��ن��ط��ن ش��روط��ا ً ل��ل��ت��راج��ع عن
العقوبات التي فرضتها على قطاعات
الطاقة والدفاع والبنوك الروسية
منها سحب ال��ق��وات ال��روس��ي��ة من
أوكرانيا وإنشاء منطقة عازلة على
حدود البلدين.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع���رب المندوب
ال��روس��ي ال��دائ��م ل��دى حلف شمال
األطلسي ألكسندر غروشكو عن قلق
موسكو بشأن تعزيز قوات «الناتو»
في بحري البلطيق واألسود.
وقال غروشكو في بروكسيل أمس،
إن الحلف يعزز نشاطه العسكري في
البحرين المذكورين وذلك يثير قلقا ً
جديا ً لدينا ،متهما ً «الناتو» بخرق
التزاماته وفقا ً لالتفاق األساسي مع
روسيا ،قائالً« :حتى قبل بدء الناتو
بتنفيذ الخطط التي أعلنت في ويلز
أش��رن��ا إل��ى أن الناتو ي��خ��رق هذه
االلتزامات بشكل جدي».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��رئ��ي��س
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أن
ب�ل�اده ت��أم��ل ف��ي أن تصبح حليفا ً
أساسيا ً للواليات المتحدة خارج
إطار حلف شمال األطلسي «الناتو»،
مشيرا ً في كلمة ألقاها في االجتماع الـ
 11الستراتيجية يالطا االقتصادية
ال��ذي عقد في كييف أم��س بالقول:
«سأتوجه بعد أيام عدة إلى الواليات
المتحدة حيث سنعقد ل��ق��اءات في
الكونغرس ومع الرئيس األميركي
ونتحدث عن تحول أوكرانيا إلى أبرز
حلفاء الواليات المتحدة خارج إطار
الناتو».
ي���ذك���ر أن أس���ت���رال���ي���ا وم��ص��ر
و»إس���رائ���ي���ل» وال��ي��اب��ان وك��وري��ا

الجنوبية وباكستان وأفغانستان
وتايالند وغيرها من ال��دول تتمتع
بوضع الحلفاء األساسيين لواشنطن
خارج حلف الناتو.
وكان وزير العدل األوكراني بافيل
بيترينكو قد أعلن في وقت سابق أن
أوكرانيا قد تحصل على هذا الوضع
في العام الحالي.
وفي شأن آخر أعلن بوروشينكو
عن اإلف��راج عن  36جنديا ً أوكرانيا ً
ف��ي ش��رق ال��ب�لاد ف��ي إط���ار عملية
تبادل األس��رى على خلفية الهدنة
ال��م��س��ت��م��رة م��ن��ذ أس���ب���وع ،وك��ت��ب
ف��ي حسابه على م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويتر»« :أفرج للتو عن
 36عسكريا ً أوكرانيا ً بعد أن أفرج عن
 21أسير من المسلحين أمس نتيجة
المفاوضات».
وأعلن مصدر في ق��وات «الدفاع
الشعبي» أنه جرى تسليم الجانب
األوك��ران��ي  37جنديا ً مقابل 37
عنصرا ً من «الدفاع الشعبي» ،وذلك
في منطقة قسطنطينوفكا فجر أمس.
وأفاد جيش «جمهورية دونيتسك
الشعبية» بقيام القوات األوكرانية
بنقل صهريجين محملين بمادة
كيماوية خطرة الخميس الماضي
إل��ى ض��واح��ي مدينة سالفيانسك
بمقاطعة دونيتسك.
وقال المتحدث باسم هيئة أركان
قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية،
إن الصهريجين ال��ل��ذي��ن يحمالن
عالمة «م��ادة كيماوية خطرة» نقال
إلى أط��راف سالفيانسك ،مشيرا ً أن
سلطات كييف ربما تخطط لمحاكاة
«كارثة من صنع بشري» أو اتهام
ق��وات ال��دف��اع الشعبي باستخدام
المواد السامة.
وأش����ار ال��م��ص��در نفسه إل���ى أن
السائل الموجود في الصهريجين
يمكن تصنيفه ضمن م���واد سامة
ج��دا ً تثير إصابات خطيرة للجهاز
التنفسي البشري وتعرض اإلنسان
لخطر موت محتمل ،مضيفا ً أنه وفقا ً
لمصدر في قيادة «عملية مكافحة
اإلره��اب» األوكرانية ،فإن المادة قد
تستخدم ضد مدنيي إحدى البلدات
الواقعة بالقرب من مواقع «الدفاع
الشعبي» ،على أن يُسجل «الهجوم»
من قبل كل من منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا ومنظمة العفو الدولية،
وذل��ك بهدف تقديم ذرائ��ع قانونية
إلعالن «جمهورية دونيتسك» منظمة
إرهابية وإص���دار م��ذك��رة لمالحقة
قادتها.
أم��ا الفرضية األخ���رى فطرحها
م��ص��در أوك��ران��ي آخ���ر ،معتبرا ً أن
ال��غ��رض م��ن إي��ص��ال الصهريجين
المشبوهين هو محاكاة كارثة من
صنع بشري من أجل استدعاء خبراء
عسكريين غربيين لمعالجتها ،على
أن يبقوا في منطقة النزاع بعد ذلك.

أك���د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح���ان���ي أن ال��ت��خ��ط��ي��ط المنظم
والتعاون الثنائي ومتعدد األطراف
ومكافحة الفقر الثقافي واالقتصادي،
تعتبر ال��س��ب��ل األن��ج��ع للتصدي
للتطرف واإلرهاب.
كالم روحاني جاء خالل كلمة في
اجتماع قمة الدول األعضاء الرئيسة
وال��م��راق��ب��ة ف��ي منظمة شنغهاي
ل��ل��ت��ع��اون المنعقد ف��ي العاصمة
الطاجيكية دوشنبة ،وأضاف« :لقد
تحدثت في اجتماع العام الماضي
ع��ن ال��ت��ط��رف واإلره����اب وال��ج��رائ��م
الدولية المنظمة ولم أعتبرها فقط
أحد التحديات الرئيسية لألمن في
إط��ار منظمة شنغهاي ،ب��ل تحديا ً
ع��ال��م��ي�ا ً أي��ض��اً ،وط��رح��ت ذل���ك في
اج��ت��م��اع الجمعية ال��ع��ام��ة لألمم
المتحدة كذلك ،وأشعر باالرتياح
ألن هذا الهاجس أدى بإجماع عالمي

إلى إصدار قرار حول مكافحة العنف
والتطرف» .وتابع قائالً« :يمر اآلن
عام على تلك الجهود ،والعالم أصبح
يدرك يوما ً بعد يوم عمق هذا التحذير
واألخطار الناجمة عن هذه الظاهرة
البغيضة».
وقال الرئيس روحاني« :إن غالبية
الدول األعضاء في منظمة شنغهاي
للتعاون تواجه بصورة أو أخرى
خطر التطرف واإلره����اب ،ل��ذا فإن
التخطيط المنظم والتعاون الثنائي
ومتعدد األطراف السياسية واألمنية
ومكافحة الفقر الثقافي واالقتصادي
ودع���م ق���ادة ال���دول األع��ض��اء لهذه
االج���راءات ،تعتبر السبيل الوحيد
للتصدي لهذه األزمة وتجاوز مشاكلها
المتصاعدة» .وأضاف« :منذ بدء هذه
الموجة الجديدة من األزمة حيث بادر
بعض الالعبين اإلقليميين والدوليين
إلى تقوية المجاميع المتطرفة عبر
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تقديم ال��دع��م المالي والتسليحي
واالستخباراتي لها ،فقد أكدت إيران
أن دعم اإلره��اب والتطرف سيغرق
المنطقة بهما تالياً».
وقال الرئيس روحاني« :إننا نشهد
األن ماذا فعلت المجاميع المتطرفة
والداعية للحرب بالشعب العراقي،
فضالً ع��ن مجازرها التي ترتكبها
ف��ي س��وري��ة ،ف��أزم��ة ال��ع��راق اليوم
هي حصيلة مشؤومة ألداء القوى
التوسعية باألمس» .وأكد أن بؤرة
األزمة الحاصلة في المنطقة تحولت
إل��ى م��رك��ز استقطاب للمتطرفين
والجماعات اإلرهابية ،وتابع« :أن
ح��ل وتسوية ه��ذه األزم���ة بحاجة
إلى اإلجماع والعزم الجاد واإلجراء
اإلقليمي والدولي المشترك وفي غير
هذه الحالة فإن هذه األزم��ة يمكنها
توريط المنطقة كلها ،وخلق التهديد
في خارج المنطقة أيضاً».

« »Yahooتتلقى تهديدات من وا�شنطن
لإجبارها على ت�سليم بيانات الم�ستخدمين
ُكشف النقاب عن وثائق تشير إلى أن الحكومة األميركية
هددت عام  2008بتغريم شركة « »Yahooبنحو 250
ألف دوالر يومياً ،إذا لم تسلم بيانات العمالء لوكاالت
االستخبارات.
وتلقي هذه الوثائق ض��وءا ً جديدا ً على كيفية تعامل
الحكومة األميركية مع شركات اإلنترنت في هذا البلد
الرافضة ألوامر المحكمة المختصة بوكالة االستخبارات
األميركية ،والتي تفرض على الحكومة إجراء مراقبة في ما
يتعلق بقضايا األمن القومي.
وقد خسرت الشركة المعركة ،ما مهد ب��رأي الخبراء
الطريق أمام عميل وكالة االستخبارات المركزية واألمن
القومي السابق إدوارد سنودن في الكشف عن برنامج
المراقبة «بريزم» صيف العام الماضي.
وكشفت الوثائق السرية عن أن الحكومة األميركية قد
فرضت على « »Yahooدفع غرامة ال تقل عن  250ألف

دوالر أميركي عن كل يوم ترفض فيه الشركة االمتثال
ألوامر المحكمة بتسليم بيانات المستخدمين ،مع غرامة
مضاعفة كل أسبوع على التوالي.
وتريد شركات اإلنترنت األميركية جزئيا ً أن تكشف
بقدر ما تستطيع عن اإلج��راءات التي تقوم بها وكاالت
االستخبارات خلف الكواليس من أج��ل الحصول على
بيانات عن المستخدمين ،وذلك بسبب مخاوف حول تأثير
ذلك على أعمالهم.
وق��ال��ت «ي��اه��و» إن��ه��ا ستبدأ ف��ي الكشف ع��ن نحو
 1500وثيقة سرية للصراع الطويل مع الحكومة .وفي
وق��ت سابق من ه��ذا العام ،ب��دأت شركات «فايسبوك»
و»مايكروسوفت» و»ياهو» و»غوغل» نشر تفاصيل عن
طلبات الحكومة السرية للبيانات التي يتلقونها ،على
أمل أن ُتظهر محدودية تورطها في جهود المراقبة المثيرة
للجدال في الواليات المتحدة.

ال يمكن للغرب ( ...تتمة �ص)1
للتغطية على التو ّرط السعودي في اإلرهاب المدعوم من
أميركا .كما أنّ انقالب داعش على سادته السعوديين الذين
كانوا من أهم داعميه هو الذي دفع أمراء السعوديّة لحشد هذا
التج ّمع .العائلة السعوديّة المالكة هي التي أنشأتْ تنظيم
القاعدة اإلرهابي ،ال تنسوا ذلك!
إنّ من يزرع العاصفة سيحصد الشوك ،وها هي العائلة
المالكة السعوديّة التي أنشأتْ تنظيم القاعدة اإلرهابي وبع َد
ذل��ك ف��روع القاعدة في العراق وف��ي سورية لتنفيذ أه��داف
طائفيّة ومذهبيّة وإيديولوجية كريهة غير قادرة على مصارعة
الشيطان الذي لم يعد يقبل بتنفيذ سياسات سيّده ،ألنّ الج ّني
قد خرج من عنق الزجاجة .كم من م ّرة أعلن قادة المملكة أ ّنه من
واجبهم «دعم المعارضة السوريّة» ،وكم من م ّرة سمعنا عن
شعور مسؤولي المملكة بالغضب ألنّ محاوالتهم وتحالفاتهم
واألموال التي دفعوها قد سقطتْ في تحقيق الهدف .والسؤال
َ
الذين
هو ما الشيء الذي لم تقم به قيادة المملكة دعما ً للقتلة
َ
فكيف لها اآلن أن تدّعي هي وغيرها أ ّنها
سفكوا الدم السوري؟
في قيادة تحالف دولي للقضاء على اإلره��اب ،إذا كانتْ هذه
المملكة هي اإلرهاب؟
َ
تعارف الحقوقيون والعاملون في السياسة على أنّ
لقد
األعمال اإلجراميّة التي يُقصد منها أو يُراد بها إشاعة حالة
من الرعب َ
بين عا ّمة الجمهور أو جماعة من األشخاص أو
أشخاص معينين ألغ��راض سياسيّة هي أعمال إرهابيّة ال
يمكن تسويفها بأي حال من األحوال أ ّيا ً كان الطابع السياسي
والفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو
أي طابع آخر لالعتبارات التي قد يحتج بها لتسويغ تلك
األعمال .كما توافقتْ الدول على إدانة جميع أعمال اإلرهاب
وأساليبه بوصفها ممارسات إجراميّة ال يمكن تبريرها أينما
وقعتْ وأيا ً كان مرتكبوها .وقد أ ّكدتْ األمم المتحدة في قراراتها
على مطالبة الدول األعضاء لتبادل المعلومات عن الوقائع
المتصلة باإلرهاب واالمتناع عن تمويل األنشطة اإلرهابيّة أو
تشجيعها.
طيلة سنوات ث�لاث قامتْ بعض حكومات دول الخليج
بدفع الباليين من الدوالرات للمجموعات اإلرهابيّة المسلّحة
في سورية .كما قامتْ تركيا وغيرها من دول الجوار السوري
بإيصال السالح والمال إلى هؤالء اإلرهابيّين تحت ذرائع ال
يمكن قبولها ،ناهيك عن الجمعيّات الدينيّة واألفراد وما يُس ّمى
بمنظمات المجتمع المدني بإيصال المساعدات الماليّة إلى
المجموعات اإلرهابيّة على رؤوس األشهاد ومن دون خجل
أو خ��وف من عواقب ذل��ك .واآلن ،يجتمع كل ه��ؤالء بقيادة
وتعليمات أميركيّة لمكافحة داعش .وتعلن السعوديّة م ّر ًة
أخرى أ ّنها ستفتح قواعد داخل أراضيها لتدريب اإلرهابيين
السوريين ،فهل هذا ما يتوقعه العالم تطبيقا ً لقرار مجلس
األمن 2170؟
بع َد أح��داث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التي يحي
العالم ذكراها الثالثة عشر ،اعتم َد مجلس األمن قراره الشهير
 ،1373والذي أصبحَ مرجعا ً دول ّيا ً ملزما ً لمكافحة اإلرهاب.
وقد وضعَ المجلس ،الذي كانتْ سورية عضوا ً غير دائم فيه
خالل العامين  ،2003-2002قواعد ناظمة لمكافحة اإلرهاب
خصوصا ً القاعدة وتفرعاتها من المنظمات اإلرهابيّة األخرى.
ونغتنم فرصة الجهد المحموم الذي تقوم به بعض الدول اآلن
للعودة إلى مبادئ مكافحة اإلرهاب كما اعتمدَها مجلس األمن
في جلسته رقم  4385بتاريخ  ،2001/9/28وبموجبها
تلتزم جميع الدول بما يلي:
منع تمويل األعمال اإلرهابيّة ووقفها.
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا ً بتوفير األموال أو جمعها
بأي وسيلة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،أو في أراضيها
لكي تستخدم في أعمال إرهابيّة.

القيام من دون أيّة تأخير بتجميد األموال وأي أصول ماليّة
أو موارد اقتصاديّة ألشخاص يرتكبون أعماال ً إرهابيّة  ...أو
يسهّلون ارتكابها.
كما ينص القرار على إلزام جميع الدول بما يلي:
االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو
الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال
اإلره��اب� ّي��ة .ويشمل ذل��ك وض��ع حد لعمليّة تجنيد أعضاء
الجماعات اإلرهابيّة ومنع تزويد اإلرهابيّين بالمال والسالح.
عدم توفير المالذ اآلمن لمن يمولون األعمال اإلرهابيّة أو
يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها.
منع من يمولون أو يديرون أو ييسرون أو يرتكبون األعمال
اإلرهابيّة من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول
أخرى أو ضد مواطني تلك الدول.
منع تحركات اإلرهابيّين أو الجماعات اإلرهابيّة عن طريق
فرض ضوابط فعّ الة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات
الهويّة ووثائق السفر ،واتخاذ تدابير لمنع تزوير أوراق إثبات
الهويّة ووثائق السفر وتزييفها أو انتحال شخصيّة حامليها.
في الحرب اإلرهابيّة الكونيّة على سورية ،لم تحترم الدول
التي تنادتْ إلعالن الحرب على داعش تلك العناصر التي أشرنا
إليها أعاله بل وت ّم انتهاكها بشكل سافر لتمرير السياسات
الضيقة وقصيرة النظر ضد سورية .هل يمكن تبرير تدمير
العالم ،ألنّ بلدا ً مثل السعوديّة وحلفائها يريدون الحصول
على مغانم سياسيّة واقتصاديّة لم يستطع الوصول إليها إال َّ
عب َر استخدام اإلرهاب؟ لكن الحقيقة الم ّرة تثبت أنّ ما قامتْ
به دول مثل فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة وتركيا وقطر
والسعود ّية من دعم لإلرهابي ّين والمسلّحين والقتلة تحتَ
شعارات طنانة هو الذي أوصلنا اليوم إلى ما تعاني منه المنطقة
والعالم على يد داعش وجبهة النصرة والجبهة اإلسالم ّية
وغيرها من التنظيمات اإلرهابيّة التي تنتشر كالفطر على رقعة
واسعة في المنطقة العرب ّية وخارجها في آسيا وأفريقيا .رئيس
الدولة الفرنسيّة يعلن من دون خجل عن إرسال بلده أسلحة
ومعدات للتنظيمات المسلّحة في سورية وكذلك فعلتْ بريطانيا
بإرسالها معدات «غير فتاكة» لهذه المجموعات ،وكذلك فعلتْ
اإلدارة األميركية! ولتبرير هذه الحماقات والسياسات الدنيئة،
يدّعي هؤالء أ ّنهم يدعمون وسيدعمون «التنظيمات المسلّحة
المعتدلة» في سورية .ولزيادة حماقاتهم فإ ّنهم يقولون إ ّنهم
سيدعمون هذه المجموعات «المعارضة المسلّحة» بالسالح
أليس ذلك ضربا ً من الجنون ،إن لم
والعتاد لمقاومة داعش.
َ
يكن الجنون كلّه؟
ونعود الجتماع جدّة الذي عقد لمكافحة داعش ،كما يدّعون،
والذي يطلب ممن يدعمون اإلرهاب ويقومون بتسليح اإلرهابيّين
أن يهرعوا اآلن لمكافحة اإلرهاب .أي منطق أعوج وأعمى هذا
الذي يتح ّكم بعالم اليوم؟ إذا كانّ الخطر الذي تم ّثله داعش
َ
فكيف ُتحاربه السعوديّة
والذي يصفه الجميع بأ ّنه خطر داهم،
َ
وكيف لتركيا التي قدّمتْ لإلرهابيّين
التي كانتْ خلف وجوده؟
كل التسهيالت التي منعها القرار الدولي  1373والقرار 2170
أن تكون جزءا ً من تحالف يجب أن يكون أداة لمعاقبة القيادة
التركية واألس��رة السعوديّة على ما اقترفوه من جرائم من
خالل دعمهم لداعش وغيرها من تنظيمات القتل وسفك الدماء؟
ال يمكن لإلرهابيين أن يقاتلوا اإلرهابيّين ،أم أنّ ازدواجية
المعايير الفتاكة اخترقتْ الصفوف للوصول إلى تزوير معركة
مواجهة اإلره��اب؟ أ ّما األش ّقاء العراقيون والمصريون فإ ّننا
نتفهّم أسباب وجودهم في مثل هذه االجتماعات ،لكن من ح ّقهم
علينا إيضاح آرائنا وضرورة ممارسة الحذر في التعامل مع
مثل هذه الهياكل في مثل هذه االجتماعات .إنّ من دع َم اإلخوان
المسلمين ليحكموا مصر وليستعبدون شعبها ،وأولئك الذي َن
أشعلوا نيران الطائفيّة والمذهبيّة في العراق من سعوديين

وغربيين وقطريين ال يمكن الثقة بهم!
بتاريخ  15آب الماضي ،اعتمد مجلس األمن بإجماع أعضائه
قراره رقم  2170في شأن التنظيمين اإلرهابيّين الدولة اإلسالمية
في العراق وسورية ،وجبهة النصرة ،وسائر ما يرتبط بتنظيم
القاعدة من األفراد والجماعات والمؤسسات واألفراد والكيانات.
وكما أ ّك َد القرار  1373والقرارات األخرى المتعلّقة باإلرهاب
والوضع في سورية ،فقد أ ّك َد هذا القرار على استقالل سورية
والعراق وعلى سيادة ووحدة وسالمة أراضي هذين البلدين
انسجاما ً مع مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه .كما أ ّك َد
القرار على إدانة داعش والنصرة وما يرتبط بهما من كيانات
إرهابيّة وأعمالها اإلرهابيّة وجرائمها المرتكبة ضد المدنيين
وغيرهم ،وتدمير اآلثار اإلنسانيّة والمواقع الثقافيّة والدينيّة
والخروقات الجسيمة والممنهجة لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني ،مما يزعزع االستقرار ويق ّوض دعائمه .وأ ّك َد
الجميع أنّ هذه اإلش��ارات هي األقوى التي تصدر عن مجلس
األمن في شأن هذين التنظيمين اإلرهابيّين وجرائمهما .إال َّ أنّ ما
َ
حدث بين ليلة وضحاها هو ضياع كل معاني هذا القرار الذي
سقطتْ منه في لغة الدول الغربيّة أيّة إشارة إلى مخاطر داعش
في سورية واالكتفاء باإلشارة فقط إلى جرائم هذا التنظيم في
العراق .كما سقطتْ في لغة الدول الغربيّة عند إشارتها إلى
توجه غير أخالقي ،إلى الجوانب التي تتعلّق
القرار ،وهذا حكما ً ّ
بتنظيم جبهة النصرة وشقيقاتها من فروع القاعدة األخرى.
إ ّننا كمراقبين ومهتمين ومسؤولين لم نتفاجأ بإسقاط هذه
العناصر األساسيّة وغيرها من مضمون القرار  2170والذي
جاء قرارا ً شامالً و َز َرعَ بعض التفاؤل في نفوسنا بعد سنوات
من التشاؤم إزاء دور مجلس األمن ومنظومة األمم المتحدة
في قدرتها على التعامل بجديّة ومصداقيّة مع مشاكل عالم
اليوم .إال َّ أنّ من تأص َل النفاق في ضميره وتع ّود على ممارسة
التحريض الرخيص ضدنا في سياساته اليومية ال يمكن أن
يكون صادقا ً في تعامله مع قضايا تهم غالبيّة شعوب العالم
بما في ذلك شعبنا العربي السوري .إنّ شطب هذه العناصر
األساسيّة من قرار مجلس األمن يعني أنّ هؤالء القادة الذين
تع ّودوا أن يكونوا صغارا ً وأن ال يعترفوا باألخطاء القاتلة التي
ارتكبوها من خالل دعمهم لإلرهاب في سورية والتراجع أمام
شعوبهم والمجتمع الدولي عن األذى الذي ألحقوه بسورية
والمنطقة سوا ًء من خالل تبنيهم لما يُس ّمى بالربيع العربي
وهو نفسه ما يُس ّمى بالمجموعات المسلّحة المعتدلة في
سورية ،أل ّنه يعني اإلمعان في ارتكاب المحرمات وإصرارا ً على
االستمرار في دعم اإلرهاب .ويبدو أنّ محاربة داعش واإلرهاب
قد َذهّ با م ّر ًة أخرى إلى العنوان الخطأ ،فأي حرب على اإلرهاب
ال يكون في مركزها االتحاد الروسي والصين والهند وسورية
والجمهورية اإلسالميّة اإليرانيّة ودول أخرى ها ّمة محاولة
عبثيّة في الفراغ والزمن الضائع ولن يكتب لها النجاح.
إنّ استخدام موضوع اإلرهاب إلنشاء تحالفات ال عالقة لها
بمكافحة اإلره��اب بل بتحقيق أغ��راض جيوسياسيّة وإنقاذ
ح ّكام السعوديّة من ورطتهم لن يكتب لها النجاح .وإذا َ
كان
ّ
حلف الناتو قد َ
أعلن في نهاية اجتماعاته التي عقدتْ
مؤخرا ً في
ويلز بتاريخ  5أيلول/سبتمبر  ،2014عن نوايا لزيادة هيمنة
دوله على العالم ومنع إنشاء نظام عالمي يقوم على ميثاق األمم
المتحدة والقانون الدولي واحترام استقالل الدول وسيادتها،
فإنّ هذا التط ّور يُعطي مؤشرا ً خطيرا ً يُنذر بجولة جديدة من
المواجهات المفتعلة والتي ال هدف لها إال َّ الحفاظ على هيمنة
الغرب وسياساته االستعماريّة الجديدة التي تحتم على دول
حركة عدم االنحياز ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي
البدء الفوري بإعداد استراتيجياتها للحفاظ على األمن والسلم
الدوليين .وما يؤ ّكد ما ذهبنا إليه هو ما ور َد في الفقرة األولى
من بيان اجتماع قادة الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي

ُ
حيث أ ّكدوا على مركزيّة األمن األوروبي على حساب
– الناتو،
أمن وسلم شعوب ما أس ّموه الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
خص بها الحلف هجومه على االتحاد
ناهيك عن الفقرات التي
َّ
الروسي الذي تم ّثل سياساته والدول الصديقة األخرى معه
أمل المجتمع الدولي إلحالل الديمقراطيّة في العالقات الدوليّة
واألمن والسالم في العالم.
إنّ شن حرب على داعش في العراق وسورية ال يمكن أن يتم
إال َّ من خالل التنسيق الوثيق والتعامل مع حكومتي البلدين.
وليس منطق ّيا ً وال مقنعا ً القول ب��أنّ مكافحة تنظيم الدولة
اإلسالميّة في العراق والشام ستتم من خالل تقديم السالح
إلى مجموعات مسلّحة في سورية .فما يُس ّمى المجموعات
المسلّحة المعتدلة في سورية والتي ستعتمدها الواليات
المتحدة والسعوديّة وغيرهما في ما أسموه الحرب على
اإلرهاب هي رفاق السالح لداعش وغيره .وإذا حدثتْ بعض
الصدامات ّ
مؤخرا ً بين بعض مكونات المنظمات اإلرهابيّة في
سورية ،فإنّ ذلك كان في إطار التنافس بين هذه التنظيمات
على النفوذ من جهة ،وفي إطار تكتيكات مرحليّة من جهة
أخرى .والدول الداعية إلى مثل هذه التحالفات تعي أنّ داعش
وجبهة النصرة والجيش الحر والجبهة اإلسالميّة ُتقاتل
سو ّيا ً في الكثير من أنحاء سورية .وقد ص ّرحَ تنظيم اإلخوان
المسلمين الذي له تمثيل أساسي في ما يُس ّمى التحالف بأ ّنه
لن يكون جزءا ً من الحرب على التنظيمات المسلّحة األخرى
بما في ذلك داعش .كما أنّ توقيع اتفاق مصالحة بين داعش
وما يُس ّمى الجيش الحر في منطقة الحجر األسود قرب دمشق
بتاريخ  ،2014/9/12وإع�لان هذا االتفاق ال��ذي تداولته
أجهزة اإلعالم ،يثبت التحالف بين هذه التنظيمات بعكس ما
يدّعيه األميركيون والسعوديون وغيرهم.
إنّ سورية ال تستجدي إطالقا ً دورا ً لها في مكافحة اإلرهاب،
وف��ي ومكافحة داع���ش بشكل خ���اص ،فهي ُت��ح��ارب هذه
التنظيمات منذ وقت طويل ،وهي التي دعتْ كل دول العالم
لمشاركتها شرف التصدّي لإلرهاب .إال َّ أنّ بعض الدول الغربيّة
التي تب ّنتْ هذه التنظيمات اإلرهابيّة ،بالتعاون مع العائلة
السعوديّة ،التي تتعامل مع هذه التنظيمات وتدعمها على
المأل بطريقة تدعو إلى االشمئزاز ،يجب أن ُتراجع سياساتها
قب َل فوات األوان .وسورية تعبّر عن قناعاتها بأنّ االنتصار
على اإلرهاب ال يمكن أن يُح ّقق النجاح المطلوب إال َّ من خالل
احترام استقالل وسيادة والدول والتنسيق مع حكوماتها إزاء
كل تح ّرك ،وإال َّ فإنّ أي نشاطات عسكريّة أحاديّة الجانب من
ِقبَل أي تحالف لن تكون إال َّ عدوانا ً على العراق وسورية ويجب
التعامل معها بهذا الفهم.
إنّ األهم في مواجهة اإلره��اب في الشرق األوس��ط والذي
يجب أن ال تنساه أيضا ً الدول العربيّة ،هو محاربة العامل
«اإلسرائيلي» الذي هو أساس اإلرهاب في هذه المنطقة .ومن
الواضح أنّ هدف الواليات المتحدة وحلفائها هو التعتيم التام
على الدور «اإلسرائيلي» في تأجيج الوضع من خالل إرهابها
المدعوم غرب ّيا ً على الشعب الفلسطيني .فإذا كانتْ الواليات
المتحدة وال��دول الغربيّة صادقة في مواجهة اإلره��اب ،فإنّ
العنوان الرئيسي إضاف ًة لداعش هو «إسرائيل» التي حصد
عدوانها األخير على غ ّزة عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى
الفلسطينيين في أكبر عمليّة إرهاب في المنطقة.
لقد تصادفتْ كل ه��ذه التغيرات في المشهد القائم في
المنطقة ،مع الزيارة األولى التي قا َم بها المبعوث الخاص لألمم
المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى دمشق لبذل محاولة جديدة
لوضع حد للتطورات الكارثيّة التي شهدتها سورية نتيج ًة
للحرب المعلنة عليها من ِقبَل بعض الدول الغربيّة واإلقليميّة
لألهداف التي حددناها سابقاً .وكان من الصائب أنّ يبدأ السيّد
دي ميستورا مه ّمته بدءا ً من دمشق كي يُناقش بذهنيّة منفتحة

العناصر األساسيّة لمهمته مع القيادة السوريّة .وفي هذا
المجال ،فإ ّنه ال يمكن إخفاء ارتياح القيادة السوريّة للتعامل
مع مبعوث خاص يتفهّم حقائق وخلفيات ما يجري في سورية
أو على األقل محاولة فهم هذه التطورات من المنبع.
بع َد اإلخفاقات التي شهدها مؤتمر جنيف ألسباب أصبحتْ
واضحة للجميع وفي مقدّمها إصرار الدول الغربيّة التي دعمتْ
وش ّكلتْ وفد االئتالف وأ ّكدتْ على وحدانية تمثيل هذا االئتالف
للمعارضة السوريّة واحتكاره لهذا التمثيل على رغم انعزال
هذا الهيكل عن التطلعات الحقيقية للشعب السوري وعدم
اعتراف المكونات األكثر تمثيالً للمعارضة السوريّة ،إذا جاز
لنا استخدام مثل هذا التعبير ،بهذا االئتالف مم ّثالً لها من جهة،
ومن جهة أخرى تجاهل هذه الدول وائتالفها للتحدّي األساسي
الذي واجه وال يزال يواجه سورية وهو خطر اإلرهاب .وها هي
نفس ال��دول تعترف اآلن أنّ خطر اإلره��اب ال يجب أن يم ّثل
أولويّة سوريّة فقط ،بل أنّ هذا الخطر أصبحَ أولويّة لكل
العالم .بذلك تعود هذه الدول إلى ما قالته سورية منذ بداية
أزمتها وأ ّكدتْ عليه في مؤتمر جنيف.
وقد أ ّك َد الجانبان السوري واألممي خالل محادثاتهما يوم
 ،2014/9/11على أولويّة مكافحة اإلرهاب وأهميّة تحقيق
مصالحات محلية في كل أنحاء سورية .ومن جهة أخرى اعتبر
الجانبان أنّ مكافحة اإلرهاب وتحقيق المصالحات المحليّة
سيساهمان في الوصول إلى حوار وطني ذي معنى يؤدّي إلى
انتقال سورية إلى األمن واالستقرار اللذين ينشدهما الشعب
السوري .واستمرارا ً للتعاون الذي ترغب سورية بتعميقه
مع األمم المتحدة ،فقد أ ّك َد الرئيس األسد عن استعداد سورية
لمواصلة العمل مع مبعوث األم��م المتحدة وتقديم الدعم
والتعاون الالزمين إلنجاح مهمته بما يح ّقق مصلحة الشعب
السوري في الوصول إلى حل يضمن الخالص من اإلرهاب
والقضاء على تنظيماته بمختلف مسمياتها وأنّ أي نجاح
يح ّققه دي ميستورا في مهمته هو نجاح لسورية وشعبها.
وفي السياق نفسه أ ّك َد الرئيس األسد أنّ ما تشهده سورية
والمنطقة جع َل مكافحة اإلرهاب أولويّة أل ّنه باتَ الخطر األكبر
الذي يهدّد الجميع ،وألنّ أي تقدّم في هذا المجال من شأنه أن
يُسهم في دعم المصالحات الوطنيّة التي نجحتْ ح ّتى اآلن في
العديد من المناطق السوريّة.
وقد َ
كان من ال ُمريح أن يؤ ّكد دي ميستورا على أنّ التهديد
اإلرهابي أصبحَ مصدر قلق وخوف عالمي ،وأن يُشير خالل
اللقاء مع الرئيس األسد وبعده ألجهزة اإلعالم على ضرورة
التوصل إلى حل سياسي شامل ،مع
مساعدة السوريين على
ّ
األخذ في االعتبار الحقائق والتطورات الجديدة ومنها خطر
المجموعات اإلرهابيّة التي ع ّرف بها قرار مجلس األمن رقم
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ومما ال شك فيه هو أ ّنه إذا توافقتْ اإلرادة الدوليّة مع اإلرادة
السوريّة بعيدا ً عن التدخالت واألجندات الخارجيّة الضيقة
والحاقدة ،ف��إنّ التفاؤل ال��ذي كان بعيدا ً في بعض مراحل
التطورات السوريّة ،سيعود لزرع البسمة على وجوه السوريين
ومحبي سورية إقليم ّيا ً ودول ّياً .إنّ من حق السوريين جميعا ً
أن يحلموا بالعودة إلى األمن واالستقرار الذي شهدته سورية
لعقود كثيرة ،وليس ذلك فحسب بل إلى تحقيق ما يحلم به
الرئيس بشار األسد نياب ًة عن جميع السوريين بإعادة بناء
سورية الجديدة لكل أبنائها الذين يريد لهم الرئيس بشار
األسد أن يعيشوا كرماء على أرضهم موحدين في تطلعاتهم
ومستعدين للغد األجمل نحو التقدّم واالزدهار والديمقراطيّة
المنشودة.
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