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مو�سكو :االحتجاجات تدل على �إهمال م�شكلة روا�سب العن�صرية

القائد الع�سكري الأعلى لـ«الناتو» :القوات الرو�سية بمثابة العمود الفقري لـ«االنف�صاليين»

�أوباما ّ
يهدد بمعاقبة الم�شاركين في ا�ضطرابات فيرغ�سون

ميركل :يجب التحلي بال�صبر لحل �أزمة �أوكرانيا

أكد الرئيس األميركي باراك أوباما
أن��ه ستجرى معاقبة المشاركين
ف��ي االض��ط��راب��ات بفيرغسون وفق
ال��ق��ان��ون ،معلنا ً اس��ت��ش��ارات بين
المجتمع المدني واألم��ن بهدف منع
تكرار مثل هذه األحداث.
وق��ال أوباما في كلمة ألقاها في
شيكاغو« :ال أتعاطف مع من يعتبر
األح�����داث ف��ي ف��ي��رغ��س��ون ت��ب��ري��را ً
ل�لاع��ت��داءات» .وأض���اف« :ال يوجد
تبرير لهذه االع��ت��داءات ،وإلض��رام
الحرائق والنهب ،يجب أن يعاقب من
يتصرف بطريقة غير قانونية».
وأعرب الرئيس األميركي في الوقت
نفسه عن دعمه للموقف البناء في حل
المشكلة .وقال« :أدعو (وزير العدل)
إيريك هولدر ليس إلى التحقيق في
ما حدث في فيرغسون فحسب ،بل
وإل��ى تحديد الخطوات التي يجب
أن نتخذها م��ع�ا ً لتنظيم سلسلة
لقاءات إقليمية لرفع الثقة المتبادلة
في المجتمع» ،الفتا ً إلى أن ممثلي
المجتمع المدني والقادة الروحيين
في كل والية أميركية سيبحثون مثل
هذه الخطوات مع ممثلي أجهزة األمن
والسلطات الفدرالية.
ولليوم الثاني على التوالي ،انهمك
أوب��ام��ا في تقييم الوضع في بلدة
فيرغسون حيث قررت هيئة محلفين
عليا ع��دم توجيه اتهامات جنائية
إلى ضابط شرطة أبيض في واقعة
وف��اة شاب أس��ود الصيف الماضي.
وأثار قرار هيئة المحلفين موجات من
االحتجاجات العنيفة.
ومضى الرئيس األميركي قائالً:
«اإلح��ب��اط��ات ال��ت��ي ش��اه��دن��اه��ا ال
تتعلق فقط بحادث بعينه .إن لها
ج��ذورا ً عميقة في مجتمعات كثيرة
من الملونين الذين لديهم إحساس
بأن قوانيننا ال يجرى دائما ً تنفيذها

بطريقة موحدة أو منصفة».
ف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال جيمس نولز
رئيس بلدية فيرغسون أنه لم يتخذ
قرار بشأن مستقبل ضابط الشرطة
دارن ويلسون في أعقاب قرار هيئة
محلفين عليا بعدم توجيه اتهامات
جنائية إل��ي��ه ع��ن واق��ع��ة إط�لاق��ه
الرصاص على الفتى األسود مايكل
براون ما أدى إلى وفاته.
و قال نولز في مؤتمر صحافي إن
ويلسون في إج��ازة إداري��ة مدفوعة
األجر منذ التاسع من آب ،وهو اليوم
الذي أطلق فيه الرصاص على براون
وسيبقى في إجازة لحين االنتهاء من
تحقيق داخلي.
وكانت فيرغسون قد شهدت ليلتين
متتاليتين م��ن االض��ط��راب��ات ،فيما
ع ّمت تظاهرات سائر أرجاء الواليات
المتحدة ،واحتجزت الشرطة 44
شخصاً ،في حين أعلن رئيس شرطة
سانت لويس جون بلمار أن الشرطة
«ضبطت نفسها» إلى ح ّد كبير على
رغم المستوى العالي من العنف من
قبل المحتجين.
وقالت الشبكة اإلعالمية األميركية
 NBCإن اثنين من عمالء مكتب
التحقيقات الفدرالي أصيبا بنيران
مجهولين ق��رب ح��اج��ز ف��ي سانت
لويس ،كما نشر  2200جندي من
الحرس الوطني لمنع تكرار إشعال
الحرائق وعمليات النهب.
وأم��ام مركز الشرطة ،ق��ام رجال
أمن بلباس مكافحة الشغب يساندهم
عناصر من الحرس الوطني مجهزون
بالهراوات وال��دروع ،بصد نحو مئة
شخص يحملون الفتات كتب عليها
«ل��ن يسكتونا» .وت��راج��ع الحشد
نحو مقر البلدية حيث أحرقت سيارة
دوري����ة ،وأط��ل��ق عناصر الشرطة
ال��غ��از ال��م��س��ي��ل ل��ل��دم��وع لتفريق

المتظاهرين ،فيما أحرق متظاهرون
ف��ي سانت لويس س��ي��ارة للشرطة
وأعلنت السلطات أن التجمع «غير
قانوني» مهددة بتوقيف المحتجين
والصحافيين.
في اإلط��ار نفسه ،أعربت موسكو
على ل��س��ان قسطنطين دول��غ��وف،
مفوض وزارة الخارجية الروسية
لشؤون حقوق اإلنسان والديمقراطية
وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،ع��ن قلقها إزاء
تصاعد وتيرة األحداث في فيرغسون
األميركية.
ونقل موقع ال���وزارة على شبكة
اإلنترنت عن دولغوف قوله إن موجة
االحتجاجات التي أثارها قرار العدالة
بعدم توجيه اتهامات لشرطي قتل
مايكل براون ،الشاب األسود األعزل
في شهر آب الماضي« ،ت��دل مجددا ً
على إهمال مشكلة رواسب العنصرية
وانتهاك حقوق األقليات العرقية في
الواليات المتحدة».
وذك��ر دول��غ��وف بهذا ال��ص��دد أن
خبراء يعتبرون أن ظاهرة العنصرية
في الواليات المتحدة «اتخذت أبعادا ً
بنيوية وتحمل ف��ي طياتها خطرا ً
جديا ً من إث��ارة التوتر والتشققات
في المجتمع ،األم��ر ال��ذي تدل عليه
سلسلة احتجاجات شهدتها المدينة
خالل عام .»2014
ويضيف الدبلوماسي الروسي
أن األح����داث األخ��ي��رة ف��ي المدينة
تعد «إش���ارة ج��دي��دة ومقلقة ج��دا ً
إلى السلطات األميركية ،مفادها أن
«الوقت قد حان أخيرا ً ألن تركز على
معالجة المشكالت الداخلية الكبيرة
في مجال ضمان حقوق اإلنسان ،مع
األخذ في االعتبار توصيات المنظمات
الحقوقية الدولية بهذا الخصوص،
بدال ً من توجيه تعليمات غير مبررة
وغير مثمرة أو إرشادات دعائية إلى

دول أخرى».
وما تشهده المدن األميركية بين
حين وآخ���ر ،ه��و نسخة ع��ن أواخ��ر
أح����داث ال��س��ت��ي��ن��ات ح��ي��ث انفجر
الغضب األسود بعد اغتيال الناشط
األميركي من أص��ول أفريقية مارتن
لوثر كينغ .فاضطر الرئيس األميركي
ل��ي��ن��دون ج��ون��س��ون ل��ن��ش��ر نخبة
الجيش ال��ف��ي��درال��ي ف��ي ال��ش��وارع.
وك��ان��ت الخسائر البشرية كبيرة،
إذ قتل العشرات وق��درت الخسائر
المادية بماليين الدوالرات.
وف��ي فلوريدا ع��ام  ،1980وبعد
تبرئة ض��اب��ط ش��رط��ة قتل سائق
دراجة نارية ،اندلعت أعمال شغب
سقط خاللها  18قتيالً .أما في لوس
أنجليس ع��ام  1992وبعد تبرئة
أربعة ضباط شرطة بيض أطلقوا
ال��ن��ار وقتلوا سائق س��ي��ارة أس��ود،
ثار غضب األميركيين األفارقة وامتد
العنف إلى سان فرانسيسكو وأتالنتا
والس فيغاس ونيويورك وسقط 59
قتيالً.
ف��ي عهد الرئيس الحالي ب��اراك
أوباما ،اشتعلت نيران العنصرية
الكامنة تحت الرماد فعلى مدار أربعة
أيام استشرى العنف في أوهايو عام
 2010على خلفية مقتل شاب أسود
أعزل على يد شرطي أبيض .ولم يعد
الهدوء إال بعد إعالن حال الطوارئ
وحظر التجول.
م��ا ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ي فيرغسون
ي��ع��ت��ب��ره ال��ك��ث��ي��رون فضيحة في
تاريخ أوباما .تقارير إعالمية كشفت
استخدام الشرطة أسلحة خاصة
بالجيش األميركي المخالفة للقانون
في قمع التظاهرات الغاضبة وأطلقت
الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل
ص��وت واض��ط��ر حاكم ال��والي��ة إلى
فرض حظر التجول لمدة يومين.

توقعات بتمديد المفاو�ضات �إلى ما بعد تموز المقبل

هل تهدد ال�ضغوط الداخلية في �أميركا و�إيران المحادثات النووية؟
كان من نتائج االتفاق على تمديد
ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووي��ة ب��ي��ن ال��ق��وى
العالمية وإي���ران من أج��ل التوصل
إلى اتفاق أنها شجعت المنتقدين في
واشنطن وطهران لزيادة نشاطهم،
األمر الذي يهدد استمرار المحادثات.
وت��ت��ف��اوض إي���ران م��ع مجموعة
« »1+5التي تضم أع��ض��اء مجلس
األم��ن الدائمين وألمانيا لكن هذه
التسمية يمكن تغييرها خمسة زائدا ً
واح���دا ً زائ��د اثنين ،إذا م��ا أخ��ذ في
االعتبار دور المتشددين في كل من
الكونغرس األم��ي��رك��ي والمؤسسة
الحاكمة في إيران.
وحتى قبل أن يجف م��داد اتفاق
التمديد ال��ذي تم التوصل إليه في
فيينا ك��ان المشككون في واشنطن
يطالبون ب��ف��رض عقوبات جديدة
لزيادة الضغط على إيران ،إذ طالبت
لجنة ال��ش��ؤون ال��ع��ام��ة األميركية
«اإلسرائيلية» (إيباك) التي تعتبر
من أكثر جماعات الضغط فعالية في
واشنطن الكونغرس بالبدء في سن
تشريع يفرض عقوبات جديدة على
طهران.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي ب��ي��ان ص��در
عنها «يتعين على الكونغرس اآلن
أن يتحرك ليبعث رسالة واضحة
أن صبر الواليات المتحدة ليس بال

حدود وأنه يجب عدم السماح إليران
ب��ال��وص��ول إل��ى ال��ق��درة على انتاج
أسلحة نووية».
وقال السناتور الديمقراطي روبرت
ميننديز رئ��ي��س لجنة ال��ع�لاق��ات
الخارجية بمجلس الشيوخ «دائ��رة
المفاوضات المتبعة بتمديد مصحوب
بتخفيف العقوبات على إي���ران لم
تحقق نجاحاً» ،لكنه لم يصل إلى حد
المطالبة بعقوبات جديدة على الفور.
وتمثل العقوبات الجديدة تحديا ً
للرئيس األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا

الذي أشار إلى أنه قد يستخدم حق
النقض «الفيتو» اعتراضا ً عليها ،في
حين يواجه الرئيس اإليراني حسن
روح��ان��ي ضغوطا ً أيضا ً بناء على
وعوده بتحسين معيشة اإليرانيين.
وفيما يعكس شعورا ً بخيبة األمل
أن العقوبات على قطاعي النفط
وال��ب��ن��وك ف��ي إي���ران ستظل سارية
نشرت صحف إيران تقاريرها تحت
ع��ن��اوي��ن مثل «ه��ي��ش» وه��ي كلمة
فارسية تعني «ال ش���يء» لوصف
نتيجة المحادثات.

ولم يفت اإليرانيون أن الجمهوريين
المعارضين في الكونغرس األميركي
ستكون لهم السيطرة ف��ي كانون
األول بعد انتخابات التجديد النصفي
التي أجريت هذا الشهر فقد أثار هذا
الموضوع تساؤالت خالل المحادثات
في مسقط وفيينا.
وق��ال مساعدو وزي��ر الخارجية
األميركي إن ج��ون كيري أج��رى ما
يصل إلى عشر مكالمات مع أعضاء
بالكونغرس أث��ن��اء وج���وده خ��ارج
البالد ،إذ أشار أحد العاملين بلجنة
العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
إن م��ن ه���ؤالء االع��ض��اء السناتور
بوب كوركر أكبر أعضاء اللجنة من
الجمهوريين ،الذي قال في تصريح
إنه يفضل أن يواصل البيت األبيض
التفاوض مع إيران بدال ً من التوصل
إلى اتفاق سيء لكنه أضاف أن على
الكونغرس أن يعد خيارات بما في
ذل��ك تشديد ال��ع��ق��وب��ات إذا فشلت
المحادثات.
وي��رى مسؤولون أميركيون على
ع�لاق��ة بملف ال��ت��ف��اوض م��ع إي��ران
إن��ه ف��ي ض��وء الضغوط الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة فليس م��ن المستبعد
تمديد المحادثات م��رة أخ��رى بعد
تموز المقبل ،الموعد المعلن النتهاء
المفاوضات وتوقيع االتفاق النهائي.

«خلية عين الرمانة» ( ...تتمة �ص)1
ولوحظ أيضا ً أن الخلية تعمل مع مجموعة أشخاص ينتمون لـ«داعش»،
وذل��ك بأسلوب التواصل الخيطي ،بحيث أن عناصر المجموعة األربعة ال
يعرفون هوية السائقين الذين يقومون بنقلهم عبر سيارات أجرة بين المناطق
الثالث ،وال يعرفون أيضا ً هوية الشخص الذي ينسق عالقتهم بالسائقين.
وتفيد المعلومات أن المتابعة األمنية ال تزال جارية لإليقاع بكامل عناصر
هذه المجموعة اإلرهابية وذلك بعد التمكن من إلقاء القبض على إحدى خالياها
التنفيذية التي كانت تقيم في عين الرمانة.

خاليا بمزايا جديدة

ويسلط اكتشاف «خلية عين الرمانة» الضوء على حراك جديد للمجموعات
اإلرهابية الداعشية في عمق البلد ،وذلك لجهة انه أخذ ينتقي أحياء مسيحية
قريبة من الضاحية الجنوبية ،وذلك لتجنب االشتباه بها .ولكن األمر الذي ال
يزال قيد التحقيق هو عن السبب الذي جعل الخلية تنشط في ثالث مناطق في
وقت واحد؛ إذ إن سيرة القبض عليها تلحظ أنها تقيم في عين الرمانة وتتعامل
في تنقالتها مع سائق في البقاع ،فيما أنه لحظة القبض عليها كانت متواجدة
في بلدة شبعا.
وبكل األحوال فان خلية «عين الرمانة» تميط اللثام عن ثالثة أمور هامة:
أولها -أن خاليا «داعش» باتت تعيش بين ظهراني أحياء المدن اللبنانية

المختلفة ،وذلك وسط العمال السوريين النازحين الذين يربو عددهم إلى 700
ألف عامل بحسب تقديرات شبه رسمية.
ثانيها -هذه الخاليا تعتمد على مجموعات لوجستية تؤمن لها االنتقال
بأسلوب الخاليا الخيطية ،بمعنى أن اكتشاف أي من أعضائها ال يؤدي إلى
اكتشاف بقية المجموعة.
ثالثها  -أن «داعش» أنشأ له في لبنان بنية عمل واسعة وذات قيادة تملك
منظومة سيطرة تتحكم بحركتها وتقوم بتوجيه مفاصلها ضمن خطة عمل
مدروسة ومعدة مسبقا ً حول مهمات محددة.
والسؤال الذي يطرحه مراقبون جراء اكتشاف خاليا جديدة على طراز «خلية
عين الرمانة» ،هو هل بات «داعش» يملك جهازا ً إرهابيا ً عملياتيا ً على مستوى
مناطق واسعة في لبنان .وأيضا ً هل القيادة العملياتية التي تحرك هذه الخاليا
في لبنان موجودة داخل البلد أم خارجه ،وبالحالتين فان ما تقدم يطرح تحديا ً
أمنيا ً جديدا ً على مستوى مكافحة اإلرهاب في لبنان ،أقله انطالقا ً من أن البلد
يواجه نوعا ً جديدا ً من العمل اإلرهابي تشرف عليه قيادة تملك قدرات التحكم
والسيطرة وتستطيع تحريك عناصر أكثر من مجموعة في مهمة واحدة ،وذلك
من دون اضطرارها لجعل عناصرها يتعرفون على بعضهم بعضاً ،ما يضمن
عدم انكشاف بنيان كامل جهازها في لبنان في حال تم إلقاء القبض على خاليا
منه.

اتهمت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل روس��ي��ا ف��ي خطاب
ألقته أمام البرلمان األلماني أمس
بانتهاك القانون الدولي عن طريق
تدخلها في أوكرانيا وقالت إن حل
الصراع يتطلب الصبر.
وأضافت في كلمتها أمام مجلس
النواب األلماني (البوندستاج) «ال
يوجد ما يبرر اشتراك روسيا بشكل
مباشر أو غير مباشر في القتال في
دونيتسك ولوغانسك» ،وأضافت:
«جعلت تصرفات روسيا النظام
اآلم���ن ف��ي أوروب����ا ع��رض��ة للخطر
وتمثل انتهاكا ً للقانون الدولي...
ستتطلب ج��ه��ودن��ا لتخطي هذه
األزمة الصبر والجلد».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال ال��ق��ائ��د
ال��ع��س��ك��ري األع��ل��ى لحلف شمال
األط��ل��س��ي «ال��ن��ات��و» خ�لال زي��ارة
للعاصمة األوكرانية كييف أمس إن
القوات الروسية ما زالت تعمل في
شرق أوكرانيا وهي بمثابة العمود
الفقري لـ«المتمردين االنفصاليين»
الذين يحاربون القوات الحكومية.
وعبر الجنرال األميركي فيليب
بريدالف عن قلقه مما وصفه بالطابع
العسكري الذي تضفيه موسكو على
شبه جزيرة القرم والتي ضمتها إلى
األراضي الروسية في آذار الماضي.
جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة
ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة أن ال��والي��ات
المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها

ب��ع��دم ت��زوي��د أوك��ران��ي��ا بأسلحة
قتالية هجومية ،إذ أكد المتحدث
باسم الوزارة األدميرال جون كيربي
إن الموقف السابق لإلدارة األميركية
م��ن م��وض��وع تسليح أوك��ران��ي��ا لم
يتغير.
وتابع كيربي قائالً« :نحن نواصل
دراس��ة جميع طلبات األوكرانيين،
لكننا نركز اهتمامنا على المعدات
العسكرية غير القاتلة» ،في إشارة
منه إل��ى معدات وآل��ي��ات غالبا ً ما
تستخدم في عمليات دفاعية وال

تستخدم ضد قوات العدو بصورة
مباشرة.
يذكر أن الواليات المتحدة تزود
أوكرانيا حاليا ً بأجهزة اتصاالت
ومراقبة ليلية ،إلى جانب مالبس
للعسكريين ،وأع��ل��ن��ت واشنطن
أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي
جو بايدن إل��ى أوكرانيا األسبوع
ال��م��اض��ي أن��ه��ا أرس��ل��ت إل��ى هناك
كذلك رادارات لكشف طواقم قاذفات
القنابل وسيارات عسكرية من طراز
«هامفي».

وف��ي ش��أن آخ��ر ،أف���ادت وسائل
اإلعالم الماليزية بأن بعض الدول
الغربية ال تسمح لماليزيا بالمشاركة
في التحقيق بكارثة «بوينغ»-777
بسبب حفاظها على موقف حيادي.
ونقلت صحيفة «نيو سترايت
ت��اي��م��ز» ع��ن نعيم خ��ان صفيان،
رئيس مركز البحوث ف��ي جامعة
كواال لمبور قوله إن «عددا ً من الدول
األع��ض��اء ف��ي مجموعة التحقيق
ق��د ت��ران��ا حليفا ً لروسيا وتعتبر
أننا سنشجع التحقيق المتحيز
بسبب أننا ال نتهم روسيا بإسقاط
الطائرة ،لكن تجدر اإلشارة إلى أنه
على خلفية وقوع كثير من أعضاء
المجموعة تحت التأثير الغربي،
قد يؤدي انضمام ماليزيا إليهم إلى
مزيد من التوازن في التحقيق» ،األمر
الذي قد ال يعجب الغرب.
وأضاف صفيان أنه ال توجد أية
أسباب لمنع بالده من المشاركة في
التحقيق ،إذ إن ماليزيا هي صاحبة
الطائرة وهي الثانية بعد هوالندا من
حيث عدد الضحايا.
وك��ان رئيس ال���وزراء الهولندي
مارك ريوتي أعلن خالل زيارته إلى
ماليزيا في الـ 5من تشرين الثاني
ع��ن «منطقية» مشاركة ماليزيا
في المجموعة الدولية المشتركة
للتحقيق ،لكن لم يحدث ذلك حتى
اآلن.

المع ّلم :بوتين �أكد ( ...تتمة �ص)1
وأضاف الفروف «أن مكافحة اإلرهاب يجب
أن تستند إل��ى القانون ال��دول��ي» ،مشيرا ً إلى
أن «ضربات التحالف ال��ذي تقوده الواليات
ال��م��ت��ح��دة ،ت��ت��ع��ارض واألع�����راف األس��اس��ي��ة
للقانون».
وأكد الوزير الروسي ضرورة خلق الظروف
المناسبة الستئناف الحوار بين دمشق وجميع
األط��راف السورية المعنية ب��م��وازاة مكافحة
اإلرهاب ،مشددا ً على «أن روسيا تدين محاوالت
استخدام المتطرفين في تغيير االنظمة».
وأش���ار الف���روف إل��ى أن موسكو ودمشق
تجمعان على أن خطر اإلره���اب ه��و العامل
الرئيسي ال��ذي يحدد كيفية تطور األح��داث
في المنطقة ،رافضا ً فكرة تنظيم مؤتمر دولي
واسع النطاق بشأن التسوية في سورية على
نمط مؤتمرات جنيف ،لكنه أكد أن بالده «تعمل
باستمرار مع الحكومة السورية والمعارضة
على ال��س��واء م��ن أج��ل إيصالهما إل��ى إدراك
مصالح بلدهما وشعبهما».
وفي السياق ،أكد الوزير الروسي أن موسكو
ودم��ش��ق تدعمان م��ب��ادرة المبعوث الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة إلى سورية ستيفان
دي ميستورا بالتقدم التدريجي نحو تسوية
األزمة في البالد عبر «تجميد القتال» في مناطق
منفردة.
وأعاد الفروف إلى األذه��ان أن دي ميستورا
اقترح إطالق عملية المصالحات المحلية من
مدينة حلب .وقال بهذا الخصوص« :إنني واثق
بأن النجاح في هذا المسار سيسمح بمنع وقوع
مزيد من الضحايا وإعادة آالف من المدنيين إلى
الحياة الطبيعية».

ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت كشف وزي��ر الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس أن باريس تعمل مع
دي ميستورا ،في محاولة منها إلنقاذ حلب
من جهة ،وإلقامة مناطق عازلة بحيث ال يتاح
لطائرات الجيش السوري وتنظيم «داع��ش»
االستمرار في استهداف السوريين فيها .بحسب
تعبيره.
وأضاف فابيوس أنه يتعين تسديد ضربات
غامضة وصفها بـ«التقنية» ما من شأنه إلزام
الجيش السوري التراجع وإقامة مناطق س ّماها
آمنة في شمال سورية ،حيث يستطيع المدنيون
العيش بسالم.
من ناحيته ،ندد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ���ان بتالعب ال��والي��ات المتحدة باألزمة
السورية ووصفها بـ«الوقحة» ،مشيرا ً الى أن
«الدافع االستراتيجي الوحيد لألميركيين في
المنطقة هو اهتمامهم بالنفط».
وأكد اردوغان أن بالده لن ترضخ للضغوط
األميركية للتدخل العسكري إلى جانب القوات
الكردية التي تدافع على مدينة كوباني السورية
المحاصرة.
وفي لقاء مع رجال أعمال بأنقرة ،قال أردوغان
إن «تركيا ضد وقاحة ومطالب واشنطن التي ال
حدود لها بخصوص الحرب ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية» ،وشدد على معارضة أنقرة قبول
الطلب األميركي بفتح قاعدة «انجرليك» أمام
ال��ط��ائ��رات التي تقصف م��واق��ع «داع���ش» في
العراق وسورية.
واعتبر أردوغ����ان ان ه��ذه ال��غ��ارات «غير
فعالة» ،مؤكدا ً أن القضية األساسية هي مغادرة
الرئيس السوري بشار األسد السلطة ،وقال« :ال

يمكن حل مشاكلنا بمساعدة فكر متعالٍ » ،في
إشارة إلى السياسة األميركية.
كالم الرئيس التركي تزامن مع تصريحات
للجنرال جون نيكلسون القائد المركزي للقوات
البرية في حلف شمال األطلسي ،قال فيها ان
الحلف ال يدرس فرض منطقة حظر جوي شمال
سورية ،بناء على مطالب تركية للتخفيف من
الضغوط األمنية على حدودها.
ونقل عن نيكلسون قوله « :إن إقامة منطقة
حظر جوي مهمة عالية التكاليف» مشيرا ً إلى
أن تجربة الحلف في ليبيا خير مثال على العمل
ال��ذي قام به الحلف من أجل تدبير العمليات
الجوية.
وأضاف نيكلسون أن «الحلف ال ينوي القيام
ب��دور نشط في الشرق األوس��ط ،الحلف يركز
اآلن على إنهاء دوره العسكري في أفغانستان
الشهر المقبل».
الى ذلك ،أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة
للشؤون السياسية بدولة اإلم��ارات العربية
المتحدة أنه ال يرى في األفق أي حل لألزمة في
سورية إال من خالل قمة روسية ـ أميركية.
وأضاف قرقاش أن خطر «اإلخوان المسلمين»
ال يزال مستمرا ً في العديد من الدول العربية،
داعيا ً إلى ضرورة مواجهته ،مؤكدا ً أن اإلمارات
في صراع ضد كل فكر يدعم العنف والتطرف
واإلرهاب.
وأع��رب عن قلق ب�لاده من انتشار تنظيم
«داع�����ش» اإلره���اب���ي ال����ذي ي��ه��دد األن��ظ��م��ة
السياسية في المنطقة العربية ،داعيا ً إلى
التصدي لظاهرة اإلرهاب ،والتفتيت الحاصل
في العالم العربي.

ال�سعودية و«قنبلة» ( ...تتمة �ص)1
م��ن ال��م��غ��ام��ري��ن ال��ذي��ن يتسببون للبنان
بالويالت .ول��م تكتف السعودية بقول ذلك
بل أمرت الحكومة اللبنانية التي كانت آنذاك
تعمل بتوجيهاتها ،بالتبرؤ من شرف المقاومة
وعملها ،والعمل السريع على نزع سالحها،
إلى آخر ما هنالك من مواقف يندى لها جبين
كل حر وشريف.
وبما أن الموقف السعودي ليس بجديد
ضد المقاومة فان السؤال البديهي والطبيعي
الذي يطرح يدور حول سبب إثارة الموضوع
ه��ذا م��ن قبل السعودية ال��ي��وم على رغ��م أن
السعودية تعرف أو ك��ان عليها أن تعلم أن
طلبها لن يستجاب ل��ه ،خصوصا ً أن كثيرا ً
ممن كانت تحدثه نفسه سابقا ً بطرح شيء
مماثل ،ط��وى ملفاته وراح يتلمس الطرق
لفتح قنوات االتصال بحزب الله وبمكونات
محور المقاومة م��ن س��وري��ة إل��ى إي���ران ،ما
يعني أن الطلب السعودي ج��اء في توقيت
يعتبر ببساطة بأنه غير متوافق مع البيئة
الدولة العامة ،ال بل يعتبر طلبا ً عكس تيار
المنطق والواقع .فهو عكس المنطق العلمي،
لإلرهاب تعريف أكاديمي وسياسي ال ينطبق
مطلقا ً على حزب الله ال من قريب وال من بعيد.
وهنا نذكر أصحاب الطلب الال منطقي ذاك ،بأن
اإلره��اب هو العمل ال��ذي بمقتضاه يلجأ إلى
العنف المادي أو المعنوي من أجل الحصول
أو تحقيق ه��دف غير م��ش��روع عبر اإلطاحة
أو المس بحقوق الغير المشروعة وانتهاك
منظومة القيم القانونية واألخ�لاق��ي��ة التي
ترعى تلك الحقوق أصال ووج��ودا ً وممارسة.
ويكون إرهابيا ً من أتى الفعل العنفي بنفسه
أو ح ّرض عليه أو ساعد الفاعل في أي نوع من
أنواع المساعدة المادية أو المعنوية ،بما في
ذلك العمل اإلعالمي والتبرير الفكري أو الفقهي
ألعماله.
وإذا طبقنا ه��ذا التعريف ال��ذي نعتمده
وفقا ً لما يستقر عليه أكاديميا ً ويقر به رجال
السياسة الموضوعيون غير المرتهنين لجهة
استعمارية ترفض اعتماد أي تعريف لإلرهاب،
حتى ال يقيدها وتستمر بالتمسك بالمفاهيم
المطاطية التي تضيقها أو توسعها أو تحركها
في أي اتجاه يخدم مصالحها( ،نذكر بإصرار
الرئيس حافظ األسد على اعتماد تعريف دولي
قاطع ل�لإره��اب ،وك��م ك��ان إص���رار ال��والي��ات
المتحدة األميركية على الرفض) ،فإذا طبقنا
هذا التعريف على الميدان السوري ومساهمة
السعودية فيه مع مساهمة اآلخرين ،نصل إلى
نتيجة تعاكس الطلب السعودي تماما ً وهذا ما
عنيناه بأنه طلب عكس تيار الواقع.
ول��ل��ت��وض��ي��ح أك��ث��ر ،ن��ع��ود للتأكيد وكما
بات مسلما به ،أن ما يجري في سورية هو

دف��اع م��ش��روع ع��ن النفس تمارسه السلطة
الشرعية المنتخبة من قبل الشعب السوري
ضد ع��دوان مسلح غير مشروع تشنه قوى
خارجية وتستعمل فيه أدوات محلية وغير
محلية ،تساهم فيه السعودية بشكل مباشر
أو غير مباشر بمد القوى المعتدية بالكثير
مما تستعمل أو تحتاجه في عدوانها ويكفي
أن نذكر هنا ب��أن الجماعات المسلحة التي
تقوم بهذا العدوان تمارس من العنف المادي
وال��م��ع��ن��وي م��ا ج��ع��ل األم���م ال��م��ت��ح��دة ذات��ه��ا
تدرجها على لوائح اإلره��اب الدولية ،وهي
الجماعات نفسها التي تلتزم العقيدة الوهابية
التكفيرية ،والتي تشهر السالح ضد الشعب
السوري والحكومة الوطنية السورية وفقا ً لما
تريده السعودية ،كما أن تمويل هذه الجماعات
يتم ب��أم��وال خليجية وم��ن السعودية ذاتها
ومن دول وهيئات تتحكم السعودية بقرارها،
وأخ��ي��را ً وق��د يكون األه��م مما ذك��ر هو اإلع�لام
السعودي التحريضي ضد الدولة السورية
ومؤسساتها الوطنية الشرعية ،اإلعالم الذي
يخدم هذه الجماعات بشكل يقيني واضح.
إذن وب��ب��س��اط��ة ن��ج��د ع��ل��ى أرض ال��واق��ع
ج��م��اع��ات م��س��ل��ح��ة ق����ررت األم����م ال��م��ت��ح��دة
اعتبارها إرهابية وهي كذلك لما تقوم به في
الحقيقة من أعمال تعتبر ص��ورة نموذجية
ل�ل�إره���اب ،ون��ج��د أن ال��س��ع��ودي��ة ت��م��د ه��ذه
الجماعات بالعقيدة والمال واإلعالم فضالً عن
التجهيز واألشخاص ،وبهذا يدرك العاقل من
هو اإلرهابي الفاعل واألداة ومن هو اإلرهابي
بالتحريض والدعم ،ولن يغير هذه الصورة
قيام السعودية بمالحقة إرهابيين اعتدوا على
الشيعة في المنطقة الشرقية لديها.
أما حزب الله ،فهو على العكس مما ذكر ،هو
قاتل «إسرائيل» فطردها من أرض احتلتها في
جنوب لبنان عام  2006وحاز بجدارة عنوان
المقاومة التي ال يناقش فيها عاقل ،وقاتل
«إس��رائ��ي��ل» ع��ام  2006فمنعها م��ن احتالل
أرض في لبنان وأكد صفته المقاومة ،ويقاتل
الجماعات اإلرهابية التكفيرية التي وصفها
مجلس األمن باإلرهاب ،هو يقاتل على األرض
السورية ألنه في حلف استراتيجي مع سورية
في محور المقاومة ،ما جعل قتاله من طبيعة
القتال ال��ذي تمارسه الحكومة السورية أي
قتال دفاعي في وجه اإلرهاب.
ففي سورية إذن إرهاب تدعمه السعودية
وت��ش��ارك ف��ي��ه ،وق��ت��ال ض��د اإلره����اب تقوده
الحكومة السورية وإل��ى جانبها ح��زب الله
الحليف لها في محور المقاومة.
وبعد ه��ذه الحقائق وال��وق��ائ��ع نعود إلى
البحث ف��ي السبب ال���ذي ح��دا بالسعودية
إلط�لاق قنبلتها الدخانية في مجلس األم��ن،

القنبلة التي لم تدمع عيون أحد سواها ،فنجد
ألن��ه برأينا عائد إل��ى خطوط بالغة األهمية
في المشهد العام في المنطقة ،حيث تراقب
السعودية بألم:
الحديث «اإلسرائيلي» األخير عن قوة حزب
الله وتقدمه في معادلة توزان الردع إلى الحد
الذي بات الحديث عن نزع سالحه أو تقييده
كالم هراء أو ضرب من السخف والخيال.
اإلن��ج��ازات الميدانية التصاعدية التي
يحققها الجيش العربي السوري وال��ذي كما
يبدو أو تتخوف القوى المعتدية ،يتحضر
لمعركة حلب التي ستكون نقطة االنعطاف
االستراتيجي المفصلي في مصير العدوان
على سورية ،والتي لن يكون بعدها أمل ألعداء
سورية في تحقيق شيء مما يصبون إليه.
النقطة التي وصلت إليها المفاوضات في
الملف النووي اإليراني إذ بات الحديث عن
عمل عسكري أجنبي ضد إيران أو تشديد في
العقوبات أم��ر ف��ارغ المضمون ،ألن العكس
هو المنتظر ،ولم تعد المسألة هل يتم االتفاق
وهل تنتصر إيران بل بات السؤال متى يوقع
االتفاق وما هو حجم االنتصار اإليراني خالفا ً
لما تريده السعودية بأية حال.
وأخيرا ً الخرق السياسي وغير السياسي
الذي أحدثه حزب الله وحلفاؤه في المعادالت
الداخلية اللبنانية ،وفشل الخطة السعودية
في لبنان في إنشاء ودعم جماعات إرهابية
تطرحها لمقايضة وجودها وسالحها بحزب
الله وسالحه ،فسقطت الجماعات اإلرهابية
ت��ل��ك وت��أل��ق ح���زب ال��ل��ه أك��ث��ر بشكل أح��رج
ال��س��ع��ودي��ة وأت��ب��اع��ه��ا ،وه��ي ت��ري��د اآلن أن
تعطي أتباعها ورقة ضغط ما قد تفيدهم في
مواجهتهم أو حوارهم إن حصل مع حزب الله
وهو حوار تراه السعودية مرا ً ولكن ال بد منه
في لحظة معينة.
لهذه األسباب ج��اءت السعودية بقنبلتها
الصوتية لتقول إنها حاضرة ،ولتختبر فعالية
األموال التي تدفعها لهذه الدولة األوربية أو
تلك ،وهي أموال تدفع ثمنا ً لمواقف ضد محور
المقاومة بكل مكوناته ،أما النتيجة فهي كما
شهد الجميع صفرا ً ال تغير معادلة وال تؤثر
ف��ي م��ا خطه ال��رج��ل ف��ي ال��م��ي��دان ،وحسمه
ال��ق��ادة في األروق���ة وال��رده��ات السياسية...
فحزب الله مقاومة ،وركن في محور المقاومة،
يقاتل اإلرهاب األصلي المتمثل بـ«إسرائيل»،
واإلره���اب التكفيري المبتدع باسم اإلس�لام
ال��م��ت��رع��رع ف��ي الحضن ال��س��ع��ودي ،وال��ذي
يخوض الحرب البديلة عن «إسرائيل» ،وبذلك
تكون السعودية ف��ي طلبها أنتجت فرصة
لتعري مواقفها وترتد عليها في التوصيف.

العميد د .أمين محمد حطيط

