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دوليات

�أميركا ت�س ّلم باك�ستان م�س� ً
ؤوال في حركة طالبان

بايدن يطمئن اليهود :لن ن�سمح لإيران بامتالك ال�سالح النووي

روحاني :العالم �أيقن �أننا جا ّدون في المحادثات النووية
ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،إن
العالم قد أذعن بأن إيران جادة في المحادثات
النووية وتتبع منطقا ً قوياً ،مشيرا ً إل��ى أن
مكانة إی��ران لدی ال��رأي العام العالمي وعند
السیاسیین تغیرت كثیرا ً عما كانت علیه
سابقاً.
تصريحات الرئيس اإليراني جاءت بالتزامن
مع تصريحات لنائب الرئيس األميركي جو
بايدن طمأن خاللها كيان االحتالل «اإلسرائيلي»
بأن ب�لاده لن تسمح إلي��ران بامتالك السالح
النووي في إطار المفاوضات النووية.
وقال بايدن في خطاب أمام منتدى «سابان»
الموالي لـ«إسرائيل» في واشنطن «سمعنا
الكثير من التفاهات حول موقفنا حيال إيران.
سأعلن هذا الموقف إذا ً بشك ٍل واضح جداً .لن
ندع إيران تمتلك السالح النووي ،نقطة انتهى.
هذا األمر لن يحصل ما دمنا هنا».
وأك��د نائب الرئيس األميركي أن واشنطن
ّ
وحض
تبحث سياستها حيال إيران بالتفصيل،
المشاركين في المنتدى على عدم المبالغة
في أهمية الخالفات بين ال��والي��ات المتحدة
و«إسرائيل» .وق��ال« :ليس هناك أي خالف،
بيننا وبين «اإلسرائيليين» حول قضية أمن
«إسرائيل»» .وتدارك «ولكن بوصفنا أصدقاء،
من واجبنا أن نتحادث بصدق ،أن نتحدث عن
الخالفات التكتيكية بيننا ،ال أن نتجنبها»،
داعيا ً في الوقت نفسه الجانبين الفلسطيني

و«اإلسرائيلي» للعودة إلى طاولة المفاوضات
واتخاذ القرارات الصعبة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د وزي���ر الخارجية
البريطاني فيليب هاموند أنه ال يتعيّن على
بالده والقوى الكبرى ،التي تتفاوض مع إيران
للتوصل التفاق حول برنامجها النووي ،تقديم
«تنازالت تفتقر للحكمة».
وذك��ر هاموند أم��ام مؤتمر لشؤون األمن

في البحرين أن��ه «يجب أن نختار المثابرة
بديالً من المواءمة .وأن ندعم موقفنا المبدئي
بشأن التخصيب بدال ً من اإلذعان إلغراء تقديم
تنازالت تفتقر للحكمة في سبيل إبرام اتفاق».
ورأى هاموند أن النجاح في إبرام اتفاق نووي
مع طهران ،سيسهم في الح ّد من االحتكاك بين
إيران والدول األخرى .وقال« :يوجد الكثير من
أسس عدم الثقة بين إيران وجيرانها في الخليج

وبين إيران والغرب ،إال أن الملف النووي عنصر
مهم هنا» .وأض��اف« :بوسعنا ح ّل ذلك على
نحو يرضي إيران ويرضي الغرب وستحدث
عندئ ٍذ سلسلة من األمور على نح ٍو سريع مما
يغير من الديناميكيات ويخلق فرصة».
وفي السياق ،قال مصدر مقرب من الفريق
اإليراني للمفاوضات النووية أن حجم ونوع
عمليات تفتيش م��ن��ش��آت إي����ران ال��ن��ووي��ة
متواصلة كما في السابق وبشك ٍل عادي.
وأض����اف ردا ً ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ب��ث��ت��ه وك��ال��ة
«أسوشيتد ب��رس» ،أن موضوع حجم ونوع
عمليات تفتيش المنشآت ال��ن��ووي��ة ،يتم
بالتنسيق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة
الذرية كما في السابق وال دور لألطراف األخرى
في هذا الموضوع ،مؤكدا ً أن التفتيش متواصل
بشك ٍل عادي كما في السابق.
وأش��ار المصدر أن تحويل األوكسيد إلى
صفائح وق��ود يجري وفقا ً للبرامج المحددة
مسبقا ً من قبل منظمة الطاقة الذرية اإليرانية،
وحتى أن نسبته ستكون أقل في األشهر المقبلة
مقارنة باألشهر الماضية.
وب��خ��ص��وص ام��ت��ن��اع إي����ران ع��ن اختبار
أجهزة طرد مركزية جديدة ،قال المصدر إن
ه��ذا الموضوع ليس صحيحا ً على اإلط�لاق
وأن عملية األبحاث وتطوير التخصيب جارية
ف��ي منظمة الطاقة ال��ذري��ة وتسلك مسارها
الطبيعي.

ميركل :مو�سكو م�صدر �صعوبات للدول المجاورة لالتحاد الأوروبي
قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
أن السياسة التي تتبعها موسكو تسبب
صعوبات إلى عدد من الدول المجاورة لالتحاد
األوروبي .وأضافت« :في المقابل ،نرى روسيا
تحاول إبقاء بعض دول غرب البلقان تابعة
لها اقتصاديا ً وسياسياً».
وقالت مركل لصحيفة «دي فيلت» المحافظة
«مع مولدافيا وجورجيا وأوكرانيا لدينا ثالث
دول في جوارنا الشرقي وقعت بكل سيادة
اتفاق شراكة مع االتحاد األوروب��ي وروسيا
تسبّب صعوبات لهذه الدول الثالث».
وردا ً على سؤال عن االنتقادات التي وجهها
إليها ثالثة مستشارين سابقين هم المحافظ
هلموت ك��ول واالش��ت��راك��ي��ان الديمقراطيان
هلموت شميت وغ��ي��ره��ارد ش���رودر ،الذين
يؤيدون سياسة أكثر ليونة مع موسكو ،قالت
ميركل« :إنني مقتنعة ب��أن ال��ر ّد األوروب��ي
ال��م��ش��ت��رك ع��ل��ى ت��ح��رك��ات م��وس��ك��و ج��ي��د».
وأضافت إن «انتهاك موسكو لبنود مذكرة
بودابست الموقعة في  1994ح��ول وحدة
وسالمة أراضي وسيادة أوكرانيا ال يمكن أن
يم ّر بال رد».
وع��ل��ى صعيد آخ���ر ،اع��ت��ب��رت ميركل أن
اإلصالحات التي تمت في فرنسا وإيطاليا غير
كافية وذلك بعد أسبوع من المهلة التي منحتها
بروكسيل للبلدين لتحسين وضعهما المالي.

وق��ال��ت ميركل أن المفوضية األوروب��ي��ة
تنص على وجوب أن تقدم
«حدّدت روزنامة
ّ
فرنسا وإيطاليا إجراءات إضافية .وهذا مبرر
ألن البلدين يخوضان فعليا ً عملية إصالحات».
وتداركت المستشارة« :لكن المفوضية قالت
بوضوح أيضا ً أن ما طرح على الطاولة حتى
اآلن ليس كافياً ،األمر الذي أوافق عليه».

وتنشر هذه المقابلة قبل يومين من إعادة
االنتخاب المتوقعة لميركل على رأس حزبها
الذي يبدي ناشطوه حساسية حيال خطاب
التقشف الذي تبنته المستشارة.
وقبل أسبوع ،منحت المفوضية األوروبية
مهلة أخ��ي��رة لباريس وروم���ا وأرج���أت إلى
الربيع حكمها على موازنة البلدين لعام 2015

مطالبة بمزيد من الجهود لتحسين المالية
العامة تحت طائلة فرض عقوبات.
وتأتي تصريحات المستشارة األلمانية بعد
يوم على لقاء جمع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ونظيره الفرنسي فرانسوا هوالند ،دعا
خالله بوتين إلى سحب األسلحة الثقيلة من
خطوط التماس جنوب شرقي أوكرانيا.
وأض���اف بوتين إن ب�لاده تحترم وح��دة
أوك��ران��ي��ا وت��أم��ل ب��ف� ّ
�ك الحصار ع��ن جنوب
شرقي البالد ،والتوصل إلى خطوات إضافية
لتبادل األس���رى ف��ي أوك��ران��ي��ا .وأوض���ح أن
األطراف المتنازعة جنوب شرقي أوكرانيا ال
تلتزم جميع نقاط اتفاق مينسك .وشدّد على
أن موسكو وباريس تدعوان إلى وقف فوري
لسفك الدماء في أوكرانيا.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ال��رئ��ي��س الفرنسي إنه
متأكد من إمكان ح� ّل المسائل العالقة بين
موسكو وباريس وشدّد على ضرورة استكمال
محادثات ق ّمة العشرين األخيرة بشأن األزمة
األوكرانية.
وق��ال هوالند في مؤتمر صحافي الجمعة
الماضي في أستانا بعد محادثات مع نظيره
الكازاخستاني« :التوتر والضغوط الموجودة
اآلن ال يمكن أن تساعد في حل المشكلة ،علينا
مع بوتين وبوروشينكو والسيدة ميركل أن
نبدأ عملية تخفيف حدة التوتر».

زيارة مهمة لقادة االتحاد الأوروبي �إلى تركيا
أشارت مصادر إعالمية إلى أن االتحاد األوروبي سيطلب من تركيا
ّ
وسيحضها
التعاون بشك ٍل أكبر في قتال تنظيم «داعش» اإلرهابي
على عدم إضعاف عقوباته على روسيا خالل زيارة األسبوع الجاري
تهدف إلى منح قوة دفع جديدة لعالقات تركيا باالتحاد.
وقالت المصادر أن مسؤولة السياسية الخارجية في االتحاد
األوروب��ي فيدريكا موغيريني ومف ّوض سياسة الجوار األوروب��ي
ي��وه��ان��س ه��ان وم��ف��وض ال��م��س��اع��دات اإلنسانية خريستوس
ستيليانيدس ،سيزورون تركيا اليوم في واحدة من أرفع زيارات
االتحاد األوروبي من سنوات.
وقالت موغيريني في بيان «الزيارة مؤشر قوي على األهمية
االستراتيجية للعالقة بين االتحاد األوروب��ي وتركيا ورغبتنا في
تعزيز التعاون».
وتتفاوض تركيا من أجل االنضمام إلى االتحاد األوروب��ي منذ
المقسمة
عام  2005ولكن عقبات سياسية ،خصوصا ً وضع قبرص
ّ
ومقاومة بعض دول االتحاد األوروب��ي النضمام تركيا للعضوية،
أبطأت من إحراز تق ّدم ،وكثيرا ً ما واجهت العالقات بين الجانبين
صعوبات .لكن يأمل مسؤولون كبار في االتحاد األوروبي اآلن ،أن
يمثل وجود رئيس ورئيس وزراء جديدين لتركيا ومفوضية أوروبية
جديدة في بروكسيل بداية جديدة تم ّهد الطريق أمام إجراء محادثات
عالية المستوى لبحث المصالح االستراتيجية المشتركة.
وتأتي الزيارة بعد أسبوع من زيارة الرئيس الروسي فالديمير
بوتين لتركيا والتي أعلنت خاللها موسكو إلغاء مشروع ّ
خط أنابيب
«ساوث ستريم» لتوريد الغاز وأعلنت أن تركيا الشريك المفضل
لمسار إقامة خط أنابيب بديل.
وق��ال مسؤول في االتحاد األوروب��ي طلب عدم نشر اسمه ،إن
مسؤولي االت��ح��اد سيواصلون الضغط على تركيا لالنضمام
للعقوبات على موسكو أو على األقل عدم استغالل الموقف بتصدير

المنتجات التي تضررت إلى روسيا.
وسيلتقي مسؤولو االتحاد األوروب��ي بالرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وسيزورون مخيما ً
لالجئين .وسيعلنون زيادة في مساعدات االتحاد األوروبي لمساعدة
تركيا في التعامل مع تدفق الالجئين من سورية
والعراق.
وس��ي��ت��ط��رق مسؤولو
االت��ح��اد األوروب���ي

ق���ال م��س��ؤول ب��اك��س��ت��ان��ي إن
الواليات المتحدة سلمت القيادي
في حركة طالبان لطيف محسود،
إل��ى باكستان ،بعد اعتقاله في
أفغانستان.
وك��ان��ت القيادة األميركية قد
أكدت في وقت سابق أنها سلمت
ثالثة باكستانيين إل��ى سلطات
ب�ل�اده���م ،م���ن دون أن ت��وض��ح
إذا ك��ان م��ح��س��ودا ً بينهم ،ولكن
ال��م��س��ؤول الباكستاني أك��د أنه
«أفرج عنه».
وق��ال ب��ي��ان لسفارة ال��والي��ات
المتحدة في إس�لام آب��اد« :نؤكد
أن الواليات المتحدة أعادت ثالثة
باكستانيين ك��ان��وا محتجزين
لديها في أفغانستان ،بعد تشاور
بين الواليات المتحدة وباكستان،
وب��ع��د ت��ل��ق��ي ض��م��ان��ات ب��ش��أن
المعاملة اإلنسانية» .وأض��اف:
«ال يمكننا التعليق على هوية
المعتقلين».
وي��ع��د لطيف محسود الرجل
ال���ث���ان���ي ف����ي ح���رك���ة ط��ال��ب��ان
باكستان ،بعد حكيم الله محسود،
ال��ذي قتل في قصف ج��وي العام
الماضي ،إذ كانت قد اعتقلته قوات
يقودها حلف شمالي األطلسي
ش��رق أفغانستان ،ق��رب الحدود
الباكستانية ،واحتجز في قاعدة
«باغرام» الجوية.
وذاع وقتها خبر بأنه كان عائدا ً
من مفاوضات بشأن تبادل أسرى،
وأن اعتقاله أث��ار غضب الرئيس
األفغاني السابق حامد كرزاي ،إذ
كان قد سبق وأفرج عن سجناء من
حركة طالبان بهدف دع��م جهود
عملية السالم.
وفي سياق متصل ،أعلن الجيش
الباكستاني أمس مقتل  4إرهابيين

بينهم قيادي في تنظيم «القاعدة»
بغارة نفذتها طائرة أميركية من
دون طيار على منزل شمال غربي
البالد.
وأورد موقع «أس كي باكستان»
اإلخباري أن طائرة من دون طيار
أطلقت صاروخين على مجمع في
منطقة «داتاخيل ذات تانجي» ،ما
أدى إلى سقوط عدد من القتلى،
ب��ي��ن��ه��م ال��ق��ي��ادي ع��م��ر ف����اروق،
المعروف باألستاذ عمر ،وإصابة
 3آخ���ري���ن ،ف��ي��م��ا دم���ر المجمع
المستهدف في الغارة.
ونقلت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن
مسؤولين بالجيش الباكستاني
قولهم «إن  4يشتبه بأنهم من
المتشددين قتلوا بينهم من يعتقد

أن���ه ع��ض��و ف��ي تنظيم ال��ق��اع��دة
وأصيب آخ��ران في غ��ارة شنتها
طائرة أميركية من دون طيار».
إل����ى ذل�����ك ،أك����د م��س��ؤول��ون
باكستانيون نبأ الغارة األميركية،
مشيرين إلى أن هناك عضوا ً في
ال��ق��اع��دة بين القتلى ،وأض��اف��وا
أن��ه ك��ان ينشط ف��ي أفغانستان
وباكستان واسمه عمر فاروق.
وتأتي هذه الغارة غداة عملية
عسكرية للجيش الباكستاني
استهدفت موقعا ً للقاعدة في شمال
منطقة وزيرستان القبلية ،وأدت
إل��ى مقتل ال��ق��ي��ادي ف��ي التنظيم
ع��دن��ان ش��ك��ري ج��م��ع��ة المتهم
بالتخطيط لتفجير مترو أنفاق
نيويورك.

رئي�س زيمبابوي في الـ 90ويطمح بوالية �أخرى
عين رئيس زيمبابواي روبرت موغابي زوجته غريس
في مركز مرموق في حزبه الحاكم «االتحاد الوطني
األفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية» ،كما أجل ملئ
الشواغر في بعض المناصب العليا ،ليطيل أمد القلق
بشأن عدم وجود خليفة له.
وكان موغابي البالغ من العمر  90سنة ،قد انتخب
أقدم رئيس دولة في أفريقيا والزعيم الوحيد الذي عرفته
زيمبابوي منذ استقاللها عن بريطانيا عام  1980من
دون منافس خالل االجتماع الذي يعقده الحزب الحاكم
كل خمس س��ن��وات ،ما يضعه على الطريق لخوض
انتخابات الرئاسة المقبلة في  2018عندما يبلغ 94
سنة.
وبعد عزل جويس موجور نائب الرئيس في األسبوع
الماضي والتي كانت منذ ثالثة أشهر فقط الشخصية
األوفر حظا ً لخالفته قال موغابي إنه بحاجة إلى مزيد

من الوقت لفحص المرشحين للمكتب السياسي وهو
أعلى هيئة التخاذ القرارات ومنصبي النائبين.
وقال لنحو  12ألف من أعضاء الحزب الذين تجمعوا
في وسط العاصمة هاراي« :ال أريد التعجل ولذلك يجب
التحلّي بالصبر .بحلول منتصف األسبوع المقبل أي
بحلول األربعاء أو الخميس سنصدر إعالناً».
وف��ي بداية المؤتمر ال��ذي يستمر ثالثة أي��ام اتهم
موغابي موجور بقيادة «مجموعة غادرة» في محاولة
إلنهاء حكمه الذي بدأ قبل  34سنة ،ليسحق بشك ٍل فعلي
أي طموحات سياسية مباشرة ربما كانت لديها.
ويقول معظم المحللين إن غياب موجور عن المؤتمر
مهّد الطريق أم��ام صعود أمرسون منانجاجوا وزير
العدل وهو من المتشددين الموالين لموغابي ويعرف
باسم «التمساح» لتأهيل نفسه لتولي األمور في حالة
وفاة موغابي.

�سالح على الأر�ض ( ...تتمة �ص)1
إل��ى الحاجة لتعاون أوث��ق في قتال تنظيم «داع���ش» اإلرهابي
وجماعات إرهابية أخرى وفي جهود قطع اإلم��دادات عنهم ووقف
تدفق المقاتلين األجانب.
وتعتبر تركيا المدخل الرئيسي للمسلحين اآلتين للقتال في
سورية إل��ى جانب التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،في
حين تقول تركيا إن على حكومات االتحاد
األوروب��ي أن تبذل مزيدا ً من الجهد
لوقف سفر من يريدون االنضمام
للمقاتلين في المنطقة.

الواليات الم ّتحدة تطلق �سراح  6من معتقلي غوانتانامو
قالت الواليات المتحدة أمس إنها أطلقت سراح  6سجناء من المعتقلين
العرب في سجن «غوانتانامو» ،بعد قضائهم  12سنة في المعتقل.
وأضاف بيان صدر عن وزارة الدفاع األميركية أن المح ّررين هم  4سوريين
وتونسي وفلسطيني ،وكانوا قد اعتقلوا لالشتباه بارتباطهم بتنظيم «القاعدة»
ولم تجر إدانتهم من قبل المحاكم األميركية.
ويتقلص عدد السجناء في سجن «غوانتانامو» في كوبا ،بعد إطالق سراح
الـ 6إلى  136سجيناً ،وهو أقل عدد منذ افتتاح المعتقل عام .2002
وكان مجلس النواب األميركي رفض في أيار الماضي طلبا ً للرئيس باراك
أوباما يقضي بإغالق معتقل «غوانتانامو» .ومنذ  2011يمنع الكونغرس
األميركي «البنتاغون» من نقل المعتقلين إلى األراضي األميركية لمحاكمتهم أو
معالجتهم أو سجنهم أو ألي سبب آخر.
وأصر الجمهوريون على إضافة هذا الحظر على القانون العسكري للعام
قاض معين من شأنه أن
 2015معللين أن إطالق سراح أي أحد منهم بأمر من ٍ
يشكل تهديدا ً لألمن القومي .وتطالب مؤسسات حقوقية وإنسانية حول العالم
بإغالق المعتقل ووقف االنتهاكات التي تمارس بداخله.
وفي شهر تشرين األول هاجمت منظمات حقوقية ووسائل اإلعالم انتهاج
سياسة اإلطعام القسري في «غوانتانامو» ،وطالبت تلك المنظمات إدارة
الرئيس باراك أوباما بنشر تسجيالت تظهر خضوع المعتقلين المضربين عن
الطعام لعمليات إطعام بشك ٍل قسري.
وكانت تحقيقات لمنظمة «ريبريف» الحقوقية أظهرت للمرة األولى صورا ً
وفيديوهات تبيّن الطرق التي تلجأ إليها سلطات السجن من أجل إيقاف
اإلضرابات ،كما أص��درت «ريبريف» أم��را ً عاجالً بضرورة الحفاظ على هذه
التسجيالت وعدم إتالفها بأم ٍر عسكري.
وتظهر التسجيالت عددا ً من الجنود يحملون بالقوة مضربين عن الطعام
إلى ما يسمى بـ»كرسي اإلطعام» ،حيث يتم حقنهم ببروتينات وفيتامينات في
محاولة لوقف إضرابهم عن الطعام.
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ال ريبة أنّ ع��دم التطابق بين الرؤية السياسية
والعسكرية يح ِّمل الجيش أعباء باهظة من إمكاناته
الضئيلة وم���ن دم���اء ض��ب��اط��ه وج���ن���وده ،ويمكّن
اإلرهابيين من فرض شروطهم على الدولة .
والكمين الذي وقع به أف��راد من الجيش اللبناني
في رأس بعلبك دليل على ما تعاني منه السلطة
السياسية من تخبط وارتباك .ولن تمضي فترة طويلة
حتى نسمع بحادثة أليمة هنا وحادثة أليمة هناك بكل
ما هو مهين للروح وخادش للهيبة والكرامة الوطنية.
ال نعرف جيشا ً أمامه كل ه��ذه التحديات وقيادته
السياسية عاجزة عن تأمين مستلزماته الضرورية.
خطورة الوضع الميداني في عرسال وجرودها يحتاج
إلى سالح على األرض ال سالح على الورق ،ويحتاج
إلى أفعال ال ثرثرة إعالمية.
هذا االستنزاف المتواصل لقدرات الجيش اللبناني
يجب أن يقف م��ن خ�لال ذهنية قيادية وطنية ال

تصرف أي موقف م��ن مواقفها ف��ي إط��ار النزاعات
الداخلية وإنما في سياق تحصين البلد من االختراق
واالستغالل ،والحفاظ على وحدته التي هي رصيد كل
الشعب لمواجهة مسلسل التقسيم والتجزئة والخراب
الحاصل في المنطقة.
إنّ هذا النزيف يزيد من حنق وغيظ الناس على
السلطة .الجنود ف��ي ال��ع��راء وبعض السياسيين
يدخنون بهدوء وكأنّ هناك وقتا ً طويالً ألخذ قرار أو
القيام بعمل ما .الحقيقة ،أنّ المواقف التي تصدر من
بعض القيادات في السلطة تعكس ص��ورة سلبية
وكارثية عن رجاالت الدولة الذين يتعاطون مع مسألة
اإلره��اب في إط��ار الحسابات التجارية .ف��أي وطن
سيبقى عندما يتم التهاون بقيمة الدماء التي تسقط
وكرامة اإلنسان الذي يشق خطواته وسط أصداء من
الفراغ والالمباالة!.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

نتنياهو والهروب ( ...تتمة �ص)1
وك��ان «اإلسرائيليون» في كل غاراتهم يعتمدون
م��واق��ي��ت م��ت��زام��ن��ة م��ع ن��ك��س��ات ع��س��ك��ري��ة تصيب
الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة سورية ،وكان
الرأي يومها أن الهدف الصهيوني كان يسعى إلى رفع
معنويات هذه الجماعات ال س ّيما بعد سقوط رهانها
على تدخل عسكري أميركي ،كما إلى ضرب منشآت
عسكرية سورية نوعية ،كما إلى محاولة منع أي إمداد
عسكري سوري للمقاومة في لبنان...
لكن ال��ه��دف الصهيوني م��ن غ���ارات األح���د ،ال��ذي
ي��ص��ادف ال��ذك��رى السابعة وال��ع��ش��ري��ن النطالقة
انتفاضة الحجارة التي تركت آث��ارا ً سياسية هامة
على الكيان الغاصب في الداخل والخارج ،كان مختلفا ً
هذه المرة.
فقد جاءت هذه الغارة في ظل ارتباك داخلي متفاقم
داخل االئتالف الحاكم في تل أبيب تمثل بإقالة وزيرين
رئيسيين في حكومة نتنياهو اللذين سرعان ما أعلنا
رغبة حزبيهما ،مع أح��زاب أخ��رى بتشكيل ائتالف
مناهض لنتنياهو يسعى عبر االنتخابات المبكرة ،أو
بعدها ،إلى إخراج «الملك» وهو اللقب الذي يطلق على
رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»  -من مملكته التي بدأت
تهتز بعد الهزيمة في غزة ،وانتفاضة الطعن والدهس
في القدس والخليل وعموم الضفة الغربية.
وما زاد من مخاوف نتنياهو أن الوزيرين المقالين
ليفني والبيد ،قد اجتمعا في واشنطن إلعالن تحالفهما
التي ال يخفي رئيسها امتعاضه من سياسة نتنياهو
وي��رى فيها خطرا ً على مستقبل الكيان والمشروع
الصهيوني نفسه ،مما يعطي لهذه الخطوة أبعادا ً
دول��ي��ة ي���درك نتنياهو أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره مخاطرها،
خصوصا ً أنها تتزامن مع ما يمكن تسميته «بانتفاضة
أوروب��ي��ة» ضد سياساته االستيطانية والعدوانية
والتي تمثلت مؤخرا ً في تتالي توصيات البرلمانات
البريطانية والفرنسية واإلسبانية ،والبلجيكية قريباً،
باالعتراف بدولة فلسطين باإلضافة إلى االعتراف
الفعلي من حكومة السويد ،على رغم كل ما يمكن أن
يثار حول هذه االعترافات من مالحظات مبدئية.
إزاء هذا االرتباك الداخلي المتفاقم ،والعزلة الدولية
المتزايدة ،والصمود السوري األس��ط��وري ،وتنامي
قدرات المقاومة في شمال فلسطين وجنوبها ،لم يعد
أمام نتنياهو سوى اعتماد استراتيجية «الهروب إلى

األمام» ،لعلها تعيد فتح أبواب داخلية وخارجية أمام
حكومة مأزومة وكيان مهتز.
إال ّ أن ال��س��ؤال األه���م ،ه��ل ت��ق��رأ ال���دول العربية
واإلسالمية في المنطقة واإلقليم الرسالة «اإلسرائيلية»
بدقة ،وتدرك أنّ أمنها القومي مه ّدد ،كما أمن سورية،
مثلما بدأت تدرك أن أمنها الداخلي بات مهددا ً مع ما
تشهده الساحتان السورية والعراقية من تداعيات
عمل المجموعات اإلرهابية.
األنظار هنا تتجه في شكل خاص إلى مصر المؤهلة
على رغم ما تواجهه من صعوبات (وربما بسبب ما
تواجهه من تحديات) ألن تلعب دورا ً في إطالق مناخ
جديد في العالقات العربية وتقنع من ما زال أسير
أحقاده بإجراء مراجعات ضرورية لسياساته عموماً،
ولمشاريعه في سورية خصوصاً.
كما تتجه األن��ظ��ار أي��ض �ا ً إل��ى موسكو وط��ه��ران
ال الس��ت��م��راره��م��ا ف��ي دع��م ال��ص��م��ود ال��س��وري على
المستويات كافة فقط ،بل أيضا ً «إلقناع» أنقرة إلى
اإلقالع عن سياساتها التدميرية تجاه سورية ،وهي
سياسات لم تلحق أضرارا ً بالغة ببلد عربي مسلم هام
فحسب ،بل ستلحق أفدح األضرار بتركيا ذاتها ،وقد
جرتها سياسات أردوغ��ان وداود أوغلو إلى مخاطر
كبرى.
بالتأكيد لن يؤثر العدوان الصهيوني الجديد وفي
موقف سورية وموقعها وصمودها ،مثلما لم تؤثر
االع��ت��داءات السابقة ،ولكن من مصلحة كل ال��دول
العربية واإلسالمية أن تتجاوز كل ما يعيق انتصارها
لسورية في مواجهة العدوان والفتنة التدميرية في آن
معا ً.
في الستينات تعرضت سفينة سعودية العتداء من
نظام شاه إي��ران ،فخرج جمال عبد الناصر من قلب
صراعه الدموي مع حكام الرياض في اليمن يومها،
يمس األمن القومي ألي دولة
وأعلن رفضه ألي عدوان
ّ
عربية ،حتى ولو كان بينهما حرب أو خصام ،وفتح
موقف جمال عبد الناصر صفحة جديدة في العالقات
بين البلدين ،بل أعطى درسا ً جديدا ً لعدم الخلط بين
األولويات.
فهل يكرر التاريخ نفسه؟!

معن ّ
بشور

