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الجي�ش العراقي يح�شد على �أبواب تلعفر تمهيداً لمعركتها الحا�سمة

اجتاهات

العبادي :نهاية «داع�ش» �ستكون في محافظة نينوى
اعتبر رئيس ال��وزراء حيدر العبادي ،أمس،
أن نهاية جماعة «داعش» اإلرهابية ستكون في
محافظة نينوى ،رافضا ً اإلس��اءات التي توجه
لمقاتلي الحشد الشعبي.
وق��ال العبادي وفقا ً لـ»السومرية نيوز»
خالل لقائه وفدا ً يضم مجلس محافظة نينوى
وممثليها في مجلس النواب :إن «نهاية داعش
ستكون في نينوى» ،مشيرا ً إلى أن «أفضل رد
على هذه العصابة اإلرهابية هو تضافر الجهود
وال��ت��ع��اون واالب��ت��ع��اد م��ن سياسة المحاور
والتحريض والتحشيد ضد اآلخر التي التخدم
أحداً».
وشدد العبادي على وجوب «توحيد الجهود
وتطهير المحافظة وإدارت��ه��ا من قبل أهلها»،
منتقدا ً «سياسة التحريض والتحشيد القومي
أو الطائفي أو تحشيد محافظة ضد أخ��رى أو
ضد المركز» .وأكد «ضرورة اإلسراع في عملية
تحرير نينوى» ،مباركا ً «االن��ت��ص��ارات التي
تحققت وما أنجزته الحكومة خالل  100يوم».
ميدانياً ،يحشد الجيش العراقي وق��وات
البيشمركة على أب��واب تلعفر شمال العراق،
واأليام المقبلة ستشهد معركة حاسمة في هذه
المدينة االستراتيجية .آخر التطورات الميدانية
تحدثت عن عمليات إنزال نفذتها الفرقة الذهبية
في الجيش العراقي في نقاط مهمة في هذه
المدينة أبرزها في مطار تلعفر العسكري ،إذ
نفذت قوة خاصة من الفرقة عملية إنزال كبير
داخل المطار باغتت فيه القوة عناصر التنظيم
وأجبرتهم على االن��س��ح��اب وس��ط استمرار
االشتباكات في محيط المطار.
ونفذت القوة الذهبية إن��زاال ً في مستشفى
قضاء تلعفر حيث سيطر مئتا مقاتل منها على
محيط المستشفى .وأكد مسؤول إعالم الحزب
الديمقراطي الكردستاني في الموصل أن قوات
البيشمركة تسيطر حاليا ً على الجبل المطل على
قضاء تلعفر والذي يبعد حوالى  15كيلومترا ً
فقط .وأوض��ح المسؤول الكردي أن طائرات
التحالف ال��دول��ي ش��ارك��ت ف��ي قصف مواقع
التنظيم داخل المدينة.
وق���ال مستشار مجلس األم���ن ف��ي «إقليم
ك��ردس��ت��ان» م��س��رور ب��ارزان��ي «انتهينا من

تانغو «داع�ش»!
} نظام مارديني

العملية التي بدأناها والتي نفذت تحت رعاية
الرئيس بارزاني نفسه» مضيفاً« :انتقلنا من
زمار إلى جبل سنجار وحررنا مساحة واسعة
م��ن ك��ردس��ت��ان ،استطعنا إن��ق��اذ اليزيديين
المحاصرين في جبل سنجار وكانت عملية
كبيرة جداً».
رئيس «إقليم كردستان» مسعود بارزاني
أكد أن قواته ستحرر كل شبر تابع لكردستان
وأن قواته استطاعت خالل  48ساعة السيطرة
على ثالثة آالف كلم مربع ولفت إلى أن قواته
مستعدة لمناقشة ودعم أية خطط مع الحكومة
العراقية الستعادة الموصل.
ويع ّد قضاء تلعفر نقطة استراتيجية مهمة
جدا ً تربط مدينة الموصل ،مركز محافظة نينوى
بالحدود العراقية مع سورية.
م��ن جهة أخ���رى ،تمكن الجيش العراقي

من القضاء على ثالثة من قياديي «داع��ش»
المعروفين في ناحية يثرب شرق قضاء بلد،
وألقی القبض على المدعو «جبار أرحيل جفال
الخزرجي» المكنی بـ»أبي عكرمة» وقيادي
آخر للتنظيم مع ستة من مرافقيه بين منطقتي
المزاريع والبوسيوف قرب الضلوعية جنوب
المحافظة.
كذلك أعلن مدير شرطة الضلوعية العقيد
قنديل الجبوري تحرير منطقة ألبوعيفان جنوب
تكريت ،مبينا ً أن «القوات األمنية تتحرك باتجاه
منطقة الحويجة البحرية جنوب محافظة
صالح الدين لتحريرها ،في وقت ألقت القوات
األمنية القبض على ثمانية من أفراد «داعش»
أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة العجيلية في
أطراف قضاء الدجيل جنوب شرقي تكريت.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش

العراقي بمساندة الحشد الشعبي ومسلحي
«داع��ش» في قرية سنسل شمال المقدادية،
وأفاد مصدر أمني في ديالى عن تشكيل فريق
أمني متخصص لتعقب فرق اغتياالت مرتبطة
ب��ـ»داع��ش» ينشط أغلبُها ف��ي مناطق غرب
بعقوبة.
وأكد العميد في البيشمركة محمود درويش
أن «مسلحي «داعش» يمرون بمرحلة انهيار،
مبينا ً أن عتادهم يشارف على النفاذ في العديد
من جبهات محافظة نينوى».
ف��ي س��ي��اق منفصل ،أع��ل��ن مجلس ناحية
قره تبه شمال محافظة ديالى عن عودة أكثر
من ألف أُسرة نازحة إلى ُقراها بعد أن ُحررت
من «داع��ش» ،فيما سقط  15مدنيا ً بين شهيد
وجريح بسقوط ثالث قذائف هاون وسط قضاء
بلد جنوب شرقي تكريت.

هادي ي ّ
ُحذر من الغرق في م�ستنقع ال�صراعات

الملك الأردني يدعو �إلى بناء
تحالف عربي ـ �إ�سالمي لمحاربة الإرهاب

اليمن :مقتل نا�شط من الحراك الجنوبي
قتل محتج يمني وأصيب آخ��ر من أنصار
الحراك الجنوبي المطالب باالنفصال برصاص
الشرطة أمس ،وذلك في يوم جديد من «العصيان
المدني» في الجنوب.
وقال شهود عيان إن الناشط قتل عندما حاول
ناشطون من الحراك الجنوبي قطع الطرقات
لدفع السكان إلى التزام العصيان المدني.
ويذكر أن مدنا ً عدة في جنوب اليمن شهدت
ت��ح��رك��ات احتجاجية ف��ي إط���ار «العصيان
المدني».
وك��ان الحراك الجنوبي بدأ في  14تشرين
األول اعتصاما ً مفتوحا ً وبرنامجا ً احتجاجيا ً
تصاعديا ً للمطالبة بـ»فك االرتباط» والعودة
إلى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى
عام .1990
وتركزت االحتجاجات االثنين في مدينة عدن،
كبرى مدن الجنوب ،وفي مدن الحوطة والمكال
وعتق حيث شلت حركة النقل والمواصالت
وأغلقت المحال التجارية والمصارف الحكومية
والخاصة.
وق��ال شهود عيان إن شلالً شبه تام سجل
في عدن حيث أغلقت معظم المحال والمدارس

والمرافق .وأضافوا أن ناشطي الحراك الجنوبي
شرعوا منذ الصباح الباكر بإحراق اإلط��ارات
ووضع الحجارة في شوارع المدينة للحد من
الحركة.
وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء

م��ن ح��ق تنظيم «داع����ش» أن ي��ف��رح وه���و يشاهد
العالم يرقص التانغو على أنغام تراثه المتخلف الذي
يختصر بج ّز الرقاب و«ال��ن��ق��اب» .فالغرب هو الذي
اخترع ه��ذا الوحش مع بن الدن ،بحيث رأى النور
في م��غ��ارات ت��ورا ب��ورا المظلمة ومعسكرات كويتا
الباكستانية وم��دارس المجاهدين العرب ،وصدّره
إلى بقاع الدنيا باعتباره نموذجا ً حضاريا ً يجب أن
يقتدى به .وها هو العالم المتمدن يعيش على وقع
ألحان «ثقافته» المكلّلة بالسواد في كل شيء إال من
شريط يظهر عيون نسائهم كأنهن صندوق بريد!
ومن لحى رجالهم الشبيهة بلحى اليهود.
ص��خ��ب ي��ع�� ّم ال���غ���رب ح����ول «اإلس�ل�ام���وف���وب���ي���ا»،
والسجال هناك طفح وتشعب ،واللهجة أصبحت أكثر
ح��دة ،خصوصا ً داخ��ل المجتمعات األوروب��ي��ة ،في
المقاهي والحانات ووسائل اإلع�لام .وفي مثل هذه
األج���واء ،ك��ان ال بد من وض��ع المسألة في سياقها،
تجنبا ً للغرق في تفاصيل بضع مئات من المنقبات أو
من «الدواعش» ينتظرهن الغرب أمام كل مبنى أو في
كل زاوية وشارع.
وك��ان أول من استخدم مصطلح «إسالموفوبيا»
ه��و الكاتب الفرنسي ماليه أميل ف��ي مقالة نشرها
ف��ي «ل��وم��ون��د» الفرنسية ع��ام  1994تحت عنوان
«ثقافة وحشية» ،وح��ذر فيها من «اإلسالموفوبيا»
الزاحفة إلى الغرب المسيحي .وقد تبنى هذا المفهوم
الكاتب البريطاني رمنيميد تروست في تقرير نشره
ع��ام  1997وع��رف��ه على أن��ه ه��و «ال��خ��وف ال���ذي قد
تخلفه الكراهية تجاه كل أو معظم المسلمين بسبب
م��وق��ف اإلس��ل�ام م��ن األدي����ان األخ����رى ل��ك��ون��ه كتلة
وحدانية معزولة وغير قابلة للتغيير ...ويستخدم
اإليديولوجية السياسية والعسكرية للوصول إلى
أهدافه».
ليس المجال هنا تقديم قراءة حقوقية خاصة بس ّن
أو عدم س ّن تشريع يالحق ه��ؤالء ،ولكن من المه ّم
اإلش��ارة إل��ى وج��ود محاولة إلع��ادة تعريف مفهوم

العلمانية في أوروبا على ضوء الموقف من اإلسالم
السياسي فيها ،ال سيما أن أوروبا اليوم تشهد ظاهرة
م��زدوج��ة ي��ت�لازم ف��ي إط��اره��ا اإلح��س��اس باالنتماء
الطائفي مع انحسار درجة االندماج االجتماعي ،ما
يطرح أسئلة جوهرية على المجتمعات األوروبية
ينبغي قراءتها ب��ه��دوء .وال تخفى هنا إع��ادة إطالق
مقولة
«ص��دام الحضارات» بما يخدم أه��داف صموئيل
هنتنغتون في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز عام
 1993بعنوان (صراع الحضارات) ،وأشار فيه إلى
أن عالم ما بعد الحرب الباردة سيشهد صراعا ً بين
الغرب وأميركا من جهة واإلسالم والصين واليابان
والهند من جهة أخ��رى ،وأن ما سيحكم العالقة بين
ه���ذه ال��ح��ض��ارات ه��و ال��ص��دام ع��ل��ى أس���اس الثقافة
والهوية.
ل��ي��س ذن���ب أوروب�����ا( ،وال���غ���رب ع��م��وم��اً) ،حماية
معتقداتها من مظاهر ال تحترم روح اإلنسان .ففي
دساتيرها ،ومن ثم في قوانينها ،يحظر ارتداء المرأة
النقاب مثالً ،ألن كرامتها ال تتجزأ ،ولذلك تفترض
الدساتير بذل كل جهد ممكن كي ال يشعر أي أوروبي
أو مقيم على األراض���ي األوروب��ي��ة ب��أن��ه مستهدف
بسبب إيمانه وممارسة شعائره الدينية (العلمانية
األوروبية مختلفة عن العلمانية األميركية).
ليس هناك عاقل يمكنه معارضة مقولة إن هناك
قوانين ينبغي احترامها .هذه القوانين لها رهاناتها
العديدة ولعلها في بعض األحيان الرهان االنتخابي
قصير األم��د ،من خالل البحث عن استمالة أصوات
فئة مهمة من الناخبين األوروبيين .أيضا ً هناك رهان
ثقافي بمعنى الداللة على نوع من «صدام حضارات»
يندفع العالم في اتجاهه نفسياً.
من الطبيعي القول أيضا ً إن التوجهات األوروبية
في قوانينها هي في الحرص على «فضاء علماني» في
تلك المجتمعات .ومن ثم مناقشته من خالل شقين
متالزمين:
األول ،اح��ت��رام النساء م��ن ناحية .وال��ث��ان��ي عدم
المساس باألمن العام من ناحية أخرى.

في حي المنصورة بعدن لتفريق المحتجين.
على صعيد آخر ،ح ّذر الرئيس اليمني عبد
ربه منصور ه��ادي ،من أنّ «ب�لاده ستغرق في
ص��راع��ات قبلية ومذهبية إذا لم يج َر التزام
قرارات مؤتمر الحوار وإقامة الدولة االتحادية».

وق���ال ه���ادي ف��ي خ��ط��اب أم���ام ممثلين عن
محافظة حجة ،إنّ «النظام الجديد االتحادي
على أساس األقاليم الستة سيتيح إمكان التط ّور
والنهوض وخ��وض تجارب عملية من خالل
المشاركة الواسعة في المسؤولية والوظيفة
العامة والثروة والسلطة» ،مشيرا ً إلى أنّ «كثيرا ً
من هذا النوع من األنظمة حقق تطورات كبيرة
وتجارب واضحة» .وأضاف« :الذين يروجون
لغير ذلك إنما ينطلقون من مصالحهم الذاتية
التي يخافون عليها وإن األنظمة االتحادية
متجانسة ومتقاربة ويستطيع المسؤول في
اإلقليم المكون من أرب��ع محافظات أن يزور
المدرسة أو المستوصف أو المستشفى كل
شهر».
وش���دّد ه��ادي على أ ّن��ه «ليس أم��ام اليمن
من خيار سوى خيار تنفيذ مخرجات الحوار
الوطني كاملة والتزام وثيقة السلم والشراكة
الوطنية ألنّ ذلك سيم ّثل دفعة مهمة تاريخية
واستراتيجية لمستقبل اليمن المزدهر والمستقر
وتحت مظلة الوحدة اليمنية التي تم ّثل صمام
أمان لليمن من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال
ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب».

دعا الملك األردني عبد الله الثاني إلى بناء تحالف عربي
 إسالمي ضد اإلره��اب ،مؤكدا ً أن الحرب ضد التنظيماتاإلرهابية هي «شأن عربي وإسالمي» ،بحسب ما أفاد بيان
صادر عن الديوان الملكي األردني.
وأك��د الملك عبد الله خ�لال استقباله رؤس��اء ال��وزراء
السابقين «أهمية بناء تحالف عربي إسالمي ضد اإلرهاب،
ألن ال��ح��رب ض��د التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ه��ي ش��أن عربي
وإسالمي» ،بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي األردني.
وأضاف الملك أن «الحرب ضد اإلرهاب هي حرب داخل
اإلسالم بالدرجة األولى ،وعلى الدول العربية واإلسالمية
العمل بمنهج شمولي واستراتيجي وتشاركي للتصدي

لإلرهاب وتنظيماته».
وحذر الملك األردني من أن «التنظيمات التي تحمل هذا
الفكر لن تقف عند سورية والعراق إذا قويت شوكتها ،بل
ستمتد إلى مختلف الدول العربية واإلسالمية والعالم».
وقال إن «الحرب ضد اإلره��اب والفكر المتطرف هي حرب
عسكرية على المدى القصير ،وأمنية على المدى المتوسط،
وإيديولوجية على المدى البعيد ،والتغلب على هذا الخطر
سيساعد الشعوب العربية واإلسالمية في االلتفات إلى
التحديات األخ��رى التي تواجهها ،وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية ،وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
المستقلة على ترابه الوطني».

الجزائر :محاكمة  41عن�صر ًا من «القاعدة»

وا�شنطن تريد ا�ستباق متغيرات مو�ضوعية �إقليمية ودولية

قانون �أميركي جديد ي�ضمن تفوق «�إ�سرائيل»
محمد شريف الجيوسي
وق��ع الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا ،بحسب المصادر
األميركية ،قانونا ً يضمن «تفوقا ً عسكريا ً نوعيا ً لـ «إسرائيل»
على مجمل جيرانها في منطقة الشرق األوس��ط ،ولتعزيز
التعاون بين واشنطن و«إسرائيل» .ونص القانون األميركي
على أن «إسرائيل» شريكة استراتيجية رئيسة للواليات
المتحدة .وينص القانون أيضا ً على تعزيز التعاون في
مجاالت تطوير أنظمة الصواريخ الدفاعية واألمن الداخلي
وأم��ن الحواسيب والطاقة وال��م��ي��اه .وسترتفع واشنطن
بموجب القانون الذخائر األميركية المخ ّزنة في «إسرائيل»
ألوقات الطوارئ إلى  1.800مليار دوالر.
وقالت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة إن القانون الذي
وقعه الرئيس األميركي يعزز الشراكة مع «إسرائيل» في
مختلف المجاالت الحياتية وحماية أمنها وضمان مستقبلها
الذي أقره الكونغرس قبل أسابيع.
وبحسب القناة ذاتها فإنه بتوقيع أوباما على القانون
يكون الرئيس األميركي األكثر دعما ً لـ»إسرائيل» ،حيث
يعني توقيع القانون الجديد ،إقرار شراكة استراتيجية بين
«إسرائيل» والواليات المتحدة لم تشهدها العالقات األميركية
ـ «اإلسرائيلية» ،على رغم أنهما حليفان منذ قيام «إسرائيل».
وقالت مصادر البيت األبيض إن توقيع القانون «إعالن
التزامات غير قابلة للتصرف بأمن «إسرائيل» ومستقبلها»
مشيرة إلى أنه إلى جانب توفير ذل��ك ،فإن على واشنطن
«اتخاذ مبادرات لتحقيق الحلول الدبلوماسية في الشرق
األوسط».
مصادر الكونغرس األميركي عبرت عن مخاوف لدى حلفاء
وداعمي «إسرائيل» لذلك تقررت مناقشة حلول دبلوماسية
لمساعدتها بوضع مبادئ لوزير الخارجية األميركية تحدد
«مبادرات دبلوماسية» لتحقيق حلول طويلة لخدمة مصالح
«إسرائيل» شرق األوسطية.
ونقلت مصادر عبرية عن مسؤولين «إسرائيليين» في ديوان
رئيس الوزراء الصهيوني ،مفاجأتهم من قرار أوباما توقيع
القانون ،مشيرين إلى أن العالقات األميركية ـ «اإلسرائيلية»
في عهد نتنياهو شهدت أزمات عدة ،إال أن أوباما أراد تأكيد أن
الخالفات بشأن االستيطان والحرب على غزة مع نتنياهو ،لن
تخرب عمق العالقات «اإلسرائيلية» األميركية.
ونقلت شبكة  abcعن أوباما قوله إن التشريع الجديد
سيقوي البرامج الدفاعية واألمنية الحيوية والتأسيس
لتجارة والتعاون المتنامي بين واشنطن و«إسرائيل»،
وإن إدارت��ه ستفسر م��واد معينة في القانون الجديد على
نح ٍو ال يتعارض مع سلطاته الدستورية لتصريف العمل
الدبلوماسي .بما في ذل��ك إضافة  200مليون دوالر إلى

قيمة أسلحة الطوارئ األميركية المخزنة في «إسرائيل»
لتصبح  1.8مليار دوالر في مجملها ،وكذلك تعزيز العالقات
األميركية ـ «اإلسرائيلية» في مجاالت الطاقة والمياه واألمن
الوطني وتقنية الوقود البديل وأمن المعلوماتية ،ويضمن
القانون الجديد لـ»إسرائيل» فعليا ً تفوقا ً عسكريا ً نوعيا ً على
جيرانها.
ويفهم م��ن ذل��ك ،أن واشنطن تريد استباق متغيرات
موضوعية إقليمية ودولية ،ال يبدو أن «إسرائيل» باتت قادرة
على مواجهتها لمجرد تنويه أميركا وأتباعها األوروبيين
وغيرهم بانحيازهم لها ،بعد هزائمها تجاه المقاومتين
اللبنانية والفلسطينية وإره��اص��ات انتفاضة فلسطينية
ثالثة ،وتحوالت لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية
دوليا ً من أميركا الالتينية حتى أوروبا الغربية ،وتصويت
الجمعية العامة األخير مؤشر على عزلة «إسرائيل» المتزايدة
ومعها شريكتها وداعمتها الرئيسة واشنطن.
وال بد أن واشنطن تفهم جيداً ،معنى ومغزى صمود سورية
على مدى  4سنوات من الحرب الدولية عليها ،وتراخي قبضة
المحاربين والمشاركين في الحرب والداعمين لها ضد
سورية ،ومن هنا كانت واشنطن معنية بذريعة «داعش»
ومحاربة اإلره���اب ال��ذي صنعته ،إل��ى (ش��دش��دة) براغي
التحالف الدولي ضد سورية ،وإقامة تحالف معلن جديد
بمسمى مختلف ،لإلبقاء على ج��ذوة ومساحة الحرب في
سورية بل ومدها باتجاه العراق ،ما يتيح أمدا ً جديدا ً للحرب
وتوسيع قاعدة أطرافه وخلط أوراقه ،فال يكون متاحا ً شن
حرب على «إسرائيل» في المدى المنظور ،وهي الحرب التي
تعلم واشنطن جيداً ،أنها ستكون هذه المرة مختلفة تماماً.
وتريد واشنطن بـ «إعالن التزامات غير قابلة للتصرف»
أن ال تكون تل أبيب مجرد راس جسر للحرب أو رأس حربة
وإشغال للمنطقة العربية عن تطورها فحسب ،بل وضد
حلفاء سورية كإيران والصين وروسيا وربما دول البريكس،
وبهذا قد يكون أيضا ً م ّد الجسور المقطوعة تجاه كوبا ،وسيلة
لتفكيك أميركا الالتينية والوسطى المتحالفة ضد اإلمبريالية
األميركية.
ويعزز هذا الفهم أن واشنطن تنظر إلى مختلف قضايا
الصراع كوحدة واحدة إذ أعلنت ضرورة محاربة ما تسميه
اإلرهاب ،ليس فقط في سورية والعراق ،وإنما أيضا ً في ليبيا
وسيناء واليمن والصومال والنيجر وكينيا ،وفق أوباما ،وقد
تكون هناك أهداف أخرى غير معلنة ال بد أنها تشمل جبهة
غرب الصين ومنطقة الشيشان في روسيا واستمرار تأزيم
جبهة أوك��ران��ي��ا ،فضالً ح��رب النفط اآلخ��ذة باالتساع ،ما
يستدعي من وجهة أميركية تسكين مناطق أخرى قد تكون
كوبا المقدمة ،ومحاوالت تحييد إيران عبثاً ،الستكمال الطوق
حول روسيا ،واالقتراب أكثر من الصين ،للتفرغ في المناطق

األكثر سخونة من وجهة أميركا.
األمر الثاني الذي يعلمه البيت األبيض أن روسيا وإيران
وبقدر معين الصين وغيرها ،لن تسمح أبدا ً بسقوط الدولة
الوطنية السورية بأية ح��ال ،ويعزز هذا التصميم قدرات
سورية المذهلة على الصمود والتفاف معظم شعبها مع
نظامها وقيادتها ،وطبيعة النظام السياسي السوري
والتركيبة الديمغرافية والحضارية التاريخية للشعب
السوري وموقعها االستراتيجي.
وانطالقا ً من كل ما سبق ،فالقانون األميركي الجديد يعني
أن «إسرائيل» لم تعد مجرد حليف استراتيجي للواليات
المتحدة فحسب ،وال حتى مجرد الوالية الـ  ،51إنها األرض
األميركية األول��ى بالرعاية حتى من العاصمة واشنطن أو
من أية والية أميركية أخرى ،فمن الكيان الصهيوني ستشن
الحروب بأشكالها العديدة بما في ذلك الحروب العسكرية
االستباقية واالقتصادية والتفتيتية والدبلوماسية ،بعد أن
فشل مشروعها الشرق األوسط الجديد والكبير عن التحقق،
وما شهدت المنطقة من ارتدادات عليه.
فالحرب األميركية إذن ،هي الحرب الرئيسة المقبلة
على كل من تعتبره واشنطن عدوا ً لها ،واآلخرين أوروبيين
وصهاينة وسالجقة وخليجيين وغيرهم من اتباع ومريدين،
هم أدنى من أن تكون لهم أدوار حقيقية ،سيفعلون فقط ما
يؤمرون به وليس غير ذلك ،وعليه حتى الكيان الصهيوني لن
يكون إال مجرد نادل صغير في اللعبة األميركية الكبيرة التي
ستكون اللعبة األخيرة لواشنطن ،تتوج فيها خاتمة بائسة
إلمبراطورية أشد بؤساً ،لم تج ّر على العالم غير الحروب
والكراهية ورعاية األنظمة األكثر تخلفا ً وأق��ل ديمقراطية
وسرقة الشعوب واألمم والدول خيرانها ومقدراتها ،والعيش
طفيلية على اآلخرين بجبروتها وانتشار قواعدها العسكرية
على امتداد الكرة األرضية ،ومشوهة معاني حضارات األمم
وزارعة للفتن بأنواعها العديدة الطائفية والمذهبية واإلثنية،
ومششتة المجتمعات اإلنسانية بمعاني حرية المرأة والطفل
والديمقراطية وحقوق اإلنسان الزائفة وتلويث الجمال والفن
واألدب بمبتكرات القتل والشذود وأفالم األكشن والالمعقول
وما اقترب من كل ذلك.
بكلمات ،قانون أميركا الجديد ال يستهدف تحقيق أمن
أفضل للكيان الصهيوني بقدر ما يقصد منه إقامة استراتيجية
عدوانية جديدة على اتساع الكرة األرضية ،تستهدف إضافة
للمنطقة العربية وإي��ران؛ روسيا والصين ودول البريكس
وأميركا الالتينية وك��ل من ال يتساوق مع رغائب أميركا
العدوانية في العالم ،وفي طريق ذلك كله ،فإن حلم إقامة
الدولة الفلسطينية سيكون غير وارد في المدى المنظور ،فما
سيتحقق اآلن وقريبا ً أسوأ من ذلك بكثير ،أما في المديين
المتوسط والبعيد فالنتائج أفضل من الواقع الراهن بكثير.

تنظر محكمة الجنايات بالجزائر في قضية  41من
عناصر تنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي».
وأعلن مصدر جزائري رسمي أن المحاكمة ستشمل أمير
التنظيم عبد المالك دروك��دال الضالع في اغتياالت عدة
أجريت في تسعينات القرن الماضي بالجزائر العاصمة
وبومرداس.
وتتمثل التهم المنسوبة لهم في «القتل العمد مع
سبق اإلص��رار والترصد واالنتماء إلى جماعة إرهابية
مسلحة بهدف زرع الرعب وسط السكان والمساس بأمن
المواطنين والتحريض على األعمال اإلرهابية وتمويل
جماعة إرهابية مسلحة».
وذك��ر المصدر أن بين المتهمين الـ 41يوجد  26في
حالة فرار بينهم أمير تنظيم «القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي» عبد المالك دروكدال وقوري عبد المالك الذي

أصدرت العدالة بحقه عام  2012حكما ً باإلعدام بتهمة
اغتياالت واختطافات مع طلب فدية اقترفت عام  2009في
والية بومرداس.
وكان المشتبه بهم ينتمون لكتيبة «الفتح» التابعة
لـ»الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بقيادة عبد المالك
دروك���دال ،والتي كانت تنشط في أعالي جبال بوزقزة
ببلدية قدارة بوالية بومرداس.
وفي سياق آخ��ر ،نشرت الجزائر  4آالف جندي على
حدودها مع ليبيا للتفتيش والتمشيط ومالحقة مجموعات
مسلحة تسللت قبل أيام إلى المنطقة.
وقال مصدر أمني إن غاية هذه العملية العسكرية هي
مالحقة مجموعات مسلحة تسللت عبر الحدود قبل أيام،
وال يعرف من أين جاءت كون حدود النيجر قريبة أيضا ً من
المنطقة.

«هيومن رايت�س» تدعو المغرب للإفراج
عن �صحراوي يواجه محاكمة ع�سكرية
دعت هيومن رايتس ووتش سلطات المغرب إلى اإلفراج
عن ناشط صحراوي محتجز منذ أكثر من  15شهرا ً في انتظار
محاكمة عسكرية.
ومثل امبارك الداودي  -الذي يواجه اتهامات يطعن في
صحتها بحيازة أسلحة -أمام إحدى المحاكم العسكرية في
 30من كانون الثاني  ،2014لكن إجراءات المحاكمة تأجلت
منذ ذلك الحين إلى أجل غير مسمى.
ودخ��ل الناشط الصحراوي البالغ من العمر  58سنة
إضرابا ً عن الطعام منذ أوائل تشرين الثاني احتجاجا ً على
ظروف اعتقاله ،والتأخير في بدء محاكمته.
وبعد القبض عليه أواخ��ر أيلول  ،2013ق��ال ال��داودي
لمحاميه إن الشرطة ضربته وأهانته وأرغمته على التوقيع
على «اعتراف».
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق

األوسط وشمال أفريقيا «إذا كان لدى المغرب دليل على عمل
جنائي ارتكبه امبارك ال��داودي ،فعلى السلطات أن تقدمه
لمحاكمة عادلة من دون إبطاء أم��ام محكمة مدنية ،وفي
الوقت ذاته ،ينبغي على السلطات المغربية أن تطلق سراح
الداودي».
ووف��ق هيومن ووت��ش فقد «أبانت محاكم المغرب نمطا ً
من إدانة النشطاء الصحراويين بناء على تهم جنائية في
محاكمات جائرة» مشيرة في هذا الصدد إلى أن المتهمين
وفق ما يقولون -أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب أوسوء المعاملة من قبل الشرطة ،أو أن أقوالهم ُزورت ،أو أن
الشرطة ُتك ِرههم على التوقيع على أقوال من دون أن يقرأوها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن إحالة المدنيين على محكمة
عسكرية تخالف معيارا ً أساسيا ً في القانون الدولي يطالب
بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية.

