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ال�شبكة تطالب بتو�ضيحات �أميركية حول مقارنتها بتنظيم «داع�ش» الإرهابي

يحمل ال�سلطات الأوكرانية م�س�ؤولية قتل النا�س في �شرق البالد
بوتين
ّ

التفيا :االتحاد الأوروبي قد يزيد ال�ضغوط على رو�سيا
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أمس إن السلطات األوكرانية
ت��س��ت��خ��دم ال��م��دف��ع��ي��ة وراج��م��ات
«غراد» في مناطق دونباس المكتظة
بالسكان تحت شعارات دعائية عن
السعي إلى السالم.
وأش���ار خ�لال اج��ت��م��اع لمجلس
األم���ن القومي ال��روس��ي إل��ى أنهم
«يستخدمون المدفعية والمدفعية
ال��ص��اروخ��ي��ة وال���ط���ي���ران بشكل
عشوائي ،ومباشرة في المناطقة
المكتظة» ،مضيفا ً أنه نتيجة هذه
األعمال يقتل ويجرح العشرات من
الطرفين ومن المدنيين ،الفتا ً إلى أن
كل ذلك يجري مصحوبا ً بشعارات
دعائية ع��ن السعي إل��ى ال��س�لام،
والبحث عن المسؤولين.
وشدد الرئيس بوتين على أن من
يتحمل مسؤولية مقتل المواطنين
ف���ي دون���ب���اس ه���م أول���ئ���ك ال��ذي��ن
يعطون األوامر اإلجرامية .وأوضح:
«المسؤولية يتحملها من يعطي مثل
هذه األوامر اإلجرامية ،أولئك الذين
يفعلون ذلك يجب أن يعلموا أن ال
وجود لطريقة أخرى لحل مثل هذه
النزاعات عدا المفاوضات السلمية،
والوسائل ذات الطابع السياسي».
وبحث الرئيس الروسي مع نظيره
البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو
التصعيد الحاد للوضع في أوكرانيا
وج���دول االت��ص��االت المقبلة على
مختلف المستويات.
وقال المكتب الصحافي للكرملين
الجمعة إن��ه «ج��رى ت��ب��ادل اآلراء
ح���ول ت��وت��ر ال��وض��ع ال��م��ت��أزم في
أوك��ران��ي��ا .وج���رى ب��ح��ث مسائل
التكامل الروسي  -البيالروسي ،بما
في ذلك ج��دول االتصاالت المقررة
على مختلف المستويات».
جاء ذلك في وقت أفادت مفوضية
األمم المتحدة العليا لحقوق اإلنسان
بمقتل  262شخصا ً خ�لال األي��ام
التسعة األخيرة في شرق أوكرانيا،
في أعلى حصيلة منذ إع�لان وقف
إطالق النار بداية أيلول الماضي.
وأش��ار رئيس المفوضية العليا
ل��ش��ؤون حقوق اإلن��س��ان التابعة

لألمم المتحدة روبيرت كولفيل إلى
أن أكثر م��ن  5000شخص قتلوا
خالل فترة األزم��ة االوكرانية بدءا ً
من نسيان ع��ام  ،2014الفتا إلى
أن «األعداد الحقيقية من الممكن أن
تكون أعلى بكثير».
وأكد كولفيل أن تدابير الحكومة
األوكرانية الجديدة في مجال األمن
تقوض الجهود الخاصة بإيصال
المساعدات إلى مناطق النزاع في
شرق البالد ،وتزيد من تعقيد حياة
النازحين.
وفي السياق ،أعلنت «دونيتسك
الشعبية» أم��س مقتل  24مسلحا ً
و 16م��دن��ي�ا ً ف��ي المقاطعة خالل
الـ 24ساعة الماضية .وقال إدوارد
باسورين رئيس القسم السياسي
في وزارة دفاع «جمهورية دونيتسك
الشعبية» «ت��م رص��د  15ح��ادث
قصف خالل الليل ،و 34حادثا ً في
الـ 24ساعة الماضية».
وأوضح أن  16مدنيا ً لقوا حتفهم
وأصيب  18آخرون بجروح ،بينما
قتل  24عنصرا ً من قوات دونيتسك
وج��رح  30آخ��رون ،مشيرا ً إلى أن
عددا ً من األحياء السكنية والمناطق
المتاخمة لمطار المدينة تعرض
الليلة الماضية للقصف.

م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن ليونيد
ماتيوخين المتحدث باسم العملية
األم��ن��ي��ة األوك���ران���ي���ة ف��ي مؤتمر
صحافي أم��س أن م��واق��ع ال��ق��وات
الحكومية في شرق البالد تعرضت
للقصف أكثر م��ن  100م��رة خالل
الساعات الـ 24الماضية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «إن��ت��رف��اك��س»
ال���روس���ي���ة أم����س ع���ن أل��ك��س��ن��در
زخ��ارت��ش��ي��ن��ك��و رئ���ي���س وزراء
دون��ي��ت��س��ك ،إن���ه ل��م ي��ع��د يخطط
للسعي إل���ى ع��ق��د م��ح��ادث��ات مع
السلطات األوكرانية للتوصل إلى
اتفاق لوقف إطالق النار.
في حين أعربت وزارة الخارجية
الروسية عن أملها في أن تجتمع
مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية في األيام القريبة
المقبلة.
وقال غريغوري كاراسين نائب
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة للصحافيين:
«إحدى نتائج لقاء وزراء الخارجية
األرب��ع��ة ف��ي برلين تتمثل ف��ي أن
مجموعة االتصال يجب أن تجتمع
في األيام القريبة .نأمل بأن يتحقق
ذلك».
وأك����د ك��اراس��ي��ن ض����رورة عقد
اجتماع مجموعة االتصال للقيام

بـ»خطوات حازمة» على رغم تفاقم
الوضع األمني في شرق أوكرانيا.
وق��ال إن الجهود لتخفيف حدة
الوضع في شرق أوكرانيا ستكون
غ��ي��ر ف��ع��ال��ة م���ن دون مجموعة
االت��ص��ال ،معربا ً ع��ن أمله ف��ي أن
تبحث المجموعة ف��ي اجتماعها
وقف إطالق النار وسحب األسلحة
الثقيلة من منطقة القتال.
وق����ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة الت��ف��ي��ا
ادغارس رينكفيكس ،إن تجدد العنف
ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا يعرض اتفاق
وقف إطالق النار مع روسيا للخطر
وح ّذر من أن االتحاد قد يبحث فرض
إج��راءات جديدة لمعاقبة موسكو.
وأض��اف« :إذا لم تنفذ روسيا أو لم
تقبل تنفيذ ه��ذه االتفاقات ونحن
ن��واج��ه وض��ع��ا ً خ��ط��ي��را ً للغاية
بالطبع ،ففي هذه الحالة أعتقد أنه
ينبغي علينا البحث على مستوى
االتحاد األوروبي في شكل الضغوط
اإلضافية التي يمكن أن نلجأ إليها
أيضاً».
وأضاف الوزير الذي تتولى بالده
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي:
«إن الموقف اآلن س��يء للغاية»،
وت��س��اءل عن إمكان بقاء اتفاقات
مينسك أساسا ً للتوصل إلى اتفاق.

الدوما الرو�سي ي�صادق على االتفاق اال�ستراتيجي مع �أبخازيا
صادق الدوما الروسي أمس على اتفاق التحالف
والشراكة االستراتيجي مع أبخازيا ،وال��ذي وقعه
الرئيسان فالديمير بوتين وراؤول خاجيمبا في 24
تشرين الثاني الماضي ،حيث كان البرلمان األبخازي

قد أقر االتفاق المذكور في كانون األول الماضي.
وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الدوما لشؤون
رابطة ال��دول المستقلة والتكامل األوراس��ي إن هذا
االتفاق تاريخي وسيصبح أساسا لتعزيز التعاون

الثنائي والتكامل الوثيق بين الدولتين.
يذكر أن االتفاق يقضي بإقامة فضاء أمني موحد
للبلدين من خالل بناء تشكيلة موحدة بقيادة موحدة
لقوات البلدين.

طوكيو :لم تجد �سنداً قانوني ًا ي�سمح بتوجيه �ضربة ع�سكرية لـ«داع�ش»

كوريا الجنوبية تحجب مواقع تجنيد للإرهابيين على االنترنت
خلصت وثيقة رسمية يابانية بحثت من خاللها
الحكومة ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن
ضربة عسكرية ضد تنظيم «داع��ش» ،إلى أنها ال
تملك مثل هذا السند.
وأوض��ح��ت الوثيقة القانونية التي أعدتها
مجموعة من المسؤولين اليابانيين أمس بناء على
طلب من مكتب رئيس الوزراء ،قبل وقت وجيز من
انتهاء مهلة  72ساعة التي حددها التنظيم لدفع
فدية مقابل اإلفراج عن رهينتين يابانيتين اختطفا
في سورية ،وال يزال مصيرهما مجهوال ً حتى اآلن.
وقالت الوثيقة القانونية إن احتجاز المواطنين
اليابانيين «عمل إره��اب��ي غير مقبول» ،إال أنها
خلصت إلى أن الشروط القانونية إلرس��ال قوات
يابانية إلى الخارج غير متوافرة.
ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال

في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش ،فيما
يعمل رئيس الوزراء شينزو آبي منذ مدة لتخفيف
القيود عن ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم
المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم من
خالل إعادة تفسير للدستور ينتظر أن تصدر بشكل
قانون.
من جهة أخرى ،أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء
الياباني يوشيهيد سوجا أن طوكيو لم تتلق أي
رسالة من تنظيم «داعش» حتى بعد انتهاء مهلة
 72ساعة لدفع فدية قدرها  200مليون دوالر مقابل
إطالق سراح الرهينتين اليابانيين.
وأش���ار ال��م��س��ؤول الياباني إل��ى أن الموقف
بالنسبة إلى الرهينتين ال يزال خطيراً ،مضيفا ً أن
الحكومة اليابانية ال تزال تبذل كل ما في وسعها
لضمان إطالق سراح الرهينتين لدى التنظيم.

جاء ذلك في وقت قامت سلطات كوريا الجنوبية
بحجب  29موقعا ً إلكترونيا ً يشتبه بتجنيد الشبان
عبرها لالنضمام إل��ى صفوف تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في سورية و العراق.
وأفادت وسائل اإلعالم المحلية بأن القرار اتخذ
بعد فقدان االتصال مع أحد الشبان الكوريين على
الحدود السورية التركية .وتعتقد أجهزة األمن في
كوريا الجنوبية أنه قد يكون انضم إلى صفوف
التنظيم اإلرهابي.
وذكرت مصادر أمنية أن الشاب قام م��رارا ً قبل
مغادرته كوريا الجنوبية بالبحث في اإلنترنت عن
الفوائد المحتملة لاللتحاق بالتنظيم ،بما فيها وعود
«داعش» بـ»رواتب عالية والحصول على األسلحة
مجانا ً إلى جانب السيارات الفاخرة» ،باإلضافة إلى
«تعلم فن القتال مجانا ً خالل أسبوعين فقط».

ما الذي يحدث ( ...تتمة �ص)1
الجرائم التي ال يمكن نسيانها،
والتي لن تزول آثارها بالتقادم.
إنّ الدمار ال��ذي ح� ّل بهذا البلد
ّ
ي��دل على همجية ال��دول
العربي
الغربية وم��ن س��ار في ركابها من
دمى عربية ومن مم ّولين عرباً .وال
يمكن أن نغفر للجامعة العربية
قرارها الذي فتح الباب أمام أميركا
وف��رن��س��ا وبريطانيا والغربيين
اآلخرين لتنفيذ سياساتهم التي
ال غ����رض ل��ه��ا إلاّ ت��وف��ي��ر األم���ن
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» وال��س��ي��ط��رة على
ال��ب��ت��رول ال��ع��رب��ي ،والليبي منه
أيضاً ،وتسخير المنطقة جغرافيا ً
واقتصاديا ً كأسواق لهم.
ما جرى في ليبيا بعد الغزو ،من
دم��ار وتفتيت لهذا البلد ،وجعله
مرتعا ً لإلرهابيين ،ما هو إلاّ «بروفا»
لما ك��ان يخطط ل��ه ه��ؤالء الغزاة
لباقي الدول العربية ،وال أبالغ إذا
قلت إن المخطط نفسه كان سيشمل
الحقا ً حتى الدول العربية األخرى
التي ش��ارك��ت ف��ي ال��غ��زو وس ّهلت
القيام ب��ه .وإذا أخ��ذن��ا باالعتبار
أن ال��دول الغازية ت��ذ ّرع��ت بأنها
تن ّفذ الغزو استجاب ًة لقرار مجلس
األم��ن رقم  1973لعام  ،2011إلاّ
أن أعضاء مجلس األم��ن اآلخرين
مثل روسيا والصين ،وهما أعضاء
دائمين في مجلس األمن ،وجنوب
أفريقيا ،أكدوا أمام المجلس أن ذلك
القرار ال يتيح المجال نهائيا ً للدول
الغربية للقيام بغزو ليبيا .كما أن
االتحاد األفريقي ،بعكس الجامعة
العربية التي اس��ت��درج��ت الغزو

وشاركت دول منها فيه ،أدان الغزو
األوروبي لليبيا.
لقد أ ّدى الغزو الغربي لليبيا
إلى تحويل هذا البلد العربي إلى
ديار أشباح يقتل فيها األخ أخاه،
وتهاجم فيه العشيرة شقيقتها
ال��ع��ش��ي��رة األخ�����رى ،وي��ق��ت��ل فيه
قائد القطعة العسكرية أخ��اه من
المجموعات العسكرية األخ��رى.
إن تفتيت ليبيا إلى أجزاء تتحارب
ف��ي م��ا بينها على ي��د مجموعات
إرهابية ال ه ّم لها إلاّ السلب والنهب
والتالعب ب��ث��روات ليبيا وبيعها
النفط لفرنسا وبريطانيا وإيطاليا
ب��أس��ع��ار بخسة لتسديد نفقات
المجموعات اإلرهابية المسلحة،
هو «اإلنجاز» الوحيد ال��ذي يمكن
لدول االتحاد األوروب��ي والواليات
المتحدة التغ ّني به .كما أنّ ليبيا
التي كانت س��وق العمل لماليين
الع ّمال المصريين والتونسيين
واألفارقة والسوريين ،أصبحت في
أيامنا هذه ،منذ الغزو «الحضاري»
ال��غ��رب��ي ،م��ك��ان �ا ً ل��ق��ط��ع رؤوس
المصريين واألف���ارق���ة .والدليل
األكبر على ذل��ك التظاهرات التي
خرجت ف��ي مصر م��ن قبل أهالي
ال��م��خ��ت��ط��ف��ي��ن ،ض��� ّد اإلره��اب��ي��ي��ن
والمتش ّددين والتكفيريين الليبيين.
وال يمكن للسوريين الذين كانوا
يعلمون في ليبيا وعددهم حوالى
نصف مليون إن��س��ان ،أن ينسوا
كيف تح ّملت حكومة الجمهورية
العربية ال��س��وري��ة ،بتوجيه من
سيادة الرئيس بشار األسد ،عملية

نقلهم من ليبيا إل��ى سورية على
نفقتها الخاصة عبر سفن وطائرات
استأجرتها كي ُتن َقذ حياة هؤالء
المواطنين السوريين وكثيرين من
العرب من األردن ومن لبنان بشكل
تاريخي غير
خاص ،في إطار عمل
ّ
مسبوق للحفاظ على عائالتهم
وكرامتهم.
ه��ل ك���ان ص��دف��ة أنّ األخ����وان
ال��م��س��ل��م��ي��ن وال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن
والمتش ّددين هم الذين كانوا البديل
للحكومات العربية التي م ّرت على
أرضها عاصفة ما يس ّمى «الربيع
العربي»؟ بالتأكيد ال ،وإلاّ فإننا
ن��ك��ون مثل أول��ئ��ك ال��ذي��ن خ ّربت
عقولهم وحكمتهم ،الدعاية الغربية
وأدواتها في قطر والسعودية ودول
أخ���رى ف��ي المنطقة وخ��ارج��ه��ا.
وال��س��ؤال المطروح اآلن :هل ث ّمة
دول��ة حاليا ً اسمها ليبيا وتتمتع
ب��ال��س��ي��ادة واالس��ت��ق�لال ووح���دة
األرض والشعب؟
أث��ق ب��أن الغالبية المطلقة من
أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي الشقيق
تتطلّع إلى اليوم الذي تستعيد فيه
حريتها وسيادتها واستقاللها ،إلاّ
أنّ المصالح الغربية في هذا البلد
العربي والمبنية على سياسات
نهب ث���روات ليبيا النفطية ،لن
تسمح ،على األقل في المدى القصير
وربما المتوسط ،بذلك .واألنكى من
ذل��ك ،ذلك التنافس السعودي من
جهة ،والقطري ـ التركي من جهة
ثانية ،على التهام الكعكة الليبية،
إذ تسعى هذه األط��راف إلى حشد

ك��ل المرتزقة واإلرهابيين داخ��ل
ليبيا وخارجها لتنفيذ مؤامرات
األس����ي����اد ع��ل��ى ح���س���اب أرواح
الليبيين وثرواتهم ووحدة وطنهم
وتاريخ شعبهم ،بما في ذلك إرث
القائد التاريخي عمر المختار الذي
نعت ّز به كما نعت ّز برموزنا الوطنية
والقومية.
ع��ن��دم��ا تصبح ليبيا مصنعا ً
لتفريخ اإلره���اب وم��رك��زا ً لشحن
س�ل�اح ال��ق��ت��ل إل���ى س��وري��ة وإل��ى
م��ص��ر وت��ون��س وال��ج��زائ��ر وإل��ى
باقي أنحاء العالم ،ف��إن مهمتنا
تصبح وق��ف ه��ذا الخطر ال��داه��م.
وعلى ال��دول التي تتالعب بمصير
الليبيين وتستخدمهم ب��ي��ادق
لقتل السوريين ،خصوصا ً فرنسا
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،فيجب ألاّ
ن��س��ك��ت .وإذا ك � ّن��ا ن��ت��اب��ع بعض
الجهود التي ُتبذل إقليميا ً ودوليا ً
لوقف مأساة ليبيا والكارثة التي
تمر بها ،فإننا نعلنها صوتا ً عاليا ً
وكلمة م��دوي��ة ل��وق��ف قتل ليبيا
شعبا ً وأرض �اً ،ومعاقبة القيادات
والدول التي غزت ليبيا واستباحت
أرضها وثرواتها وح ّولتها إلى مرتع
لإلرهابيين .ومن جانب آخر ،نؤكد
موحدة وذات سيادة
أننا مع ليبيا
ّ
وع��رب��ي��ة ،وأن��ن��ا م��ع شعبها بكل
مك ّوناته .كما نقول للجميع الذين
تطاولوا على شعب ليبيا وقاموا
بغزوها وتدميرها وتفتيت وحدة
أرضها وشعبها :ارفعوا أيديكم عن
ليبيا!

د .فيصل المقداد
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« »RTالرو�سية مناف�س قوي للقنوات الأميركية
أعلنت قناة « »RTالروسية أنها ستطالب
مجلس إدارة شؤون البث ( )BBGفي الواليات
المتحدة ووزارة الخارجية األميركية وسفارتها
ف��ي موسكو بتقديم توضيحات ح��ول مقارنة
« »RTبتنظيم «داعش».
ون��ق��ل المكتب اإلع�لام��ي للقناة ع��ن رئيسة
تحرير الشبكة مارغاريتا سيمونيان قولها:،
«نحن مستاءون للغاية من أن المسؤول الجديد
لـ »BBG« وض��ع « »RTف��ي ص��ف واح���د مع
التنظيم اإلرهابي رقم  1في العالم .نعتبر ذلك
فضيحة دول��ي��ة ون��ط��ال��ب بتقديم توضيحات
م��ن الجانب األم��ي��رك��ي ،ال���ذي سمح بمثل هذا
التصريح».
وك��ان الرئيس الجديد لمجلس إدارة البث
أندريو الك في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز»
ق��د ق��ارن نفوذ القناة بنشاط تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية» اإلرهابي.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن الك ترأس رسميا ً هذا
األسبوع مؤسسة « »BBGاألميركية التي تضم
ك��ل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الحكومية ف��ي مجال البث
الخارجي («ص��وت أميركا»« ،إذاع��ة الحرية»
وغيرهما) .وك��ان سابقا ً ي��ت��رأس أه��م شبكات
األخبار في البالد «.»NBC News
وفي أول رد تلقته « »RTبهذا الخصوص ،قال
ستيفن إيليس مدير االتصال في المعهد الدولي
للصحافة إن « RTكمؤسسة إعالمية بالفعل
تمثل تحديا ً للبث الدولي األميركي في ما يخص
التنافس على المشاهدين .ولكن من الواضح

أن  RTال تمثل أي خطر على أم��ن الصحافيين
تمكن مقارنته بما تمثله جماعات مثل «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» أو «ب��وك��و ح���رام» .وك���ان بإمكان
السيد الك إبداء قدر أكبر من الدقة في تعليقاته
بهذا الخصوص ،ونحن نأمل بأن يلتزم ذلك في
المستقبل».

وسبق أن أع��رب مسؤولون أميركيون أكثر
من مرة عن عدم ارتياحهم من النشاط اإلعالمي
ال��روس��ي .وق���ال بين رودس مساعد الرئيس
األميركي إن الواليات المتحدة مضطرة للعمل
في ظل منافسة إعالمية متزايدة ،مشيرا ً إلى قناة
«.»RT

جولة مفاو�ضات نووية جديدة في زوريخ
ع��ق��دت أم���س ف���ي ف���ي مدينة
زوريخ السويسرية جولة جديدة
من المفاوضات النووية بين إيران
وأميركا على مستوى مساعدي
وزيري الخارجية.
وتعقد ه��ذه المفاوضات التي
تستمر ل��م��دة ي��وم��ي��ن ،برئاسة
مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني
عباس عراقجي ومساعدة وزير

الخارجية األميركي وندي شرمن.
م����ن ج���ه���ة أخ��������رى ،أج����رى
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة م��ح��م��د ج��واد
ظ��ري��ف ف��ي داف����وس م��ح��ادث��ات
هاتفية مع المفوضة األوروب��ي��ة
للسياسة الخارجية فيديريكا
موغيريني حيث بحث الطرفان
آخ����ر ال��م��س��ت��ج��دات ف���ي م��س��ار
المفاوضات.

وفي السياق ،أكد مساعد المدير
ال��ع��ام لبنك «ت��ج��ارت» اإلي��ران��ي
علي حسناني أن المحكمة العامة
ل�لات��ح��اد األوروب����ي شطبت اسم
البنك من قائمة الحظر المفروض
على مؤسسات وشركات إيرانية.
وقال حسناني« :إن هذا القرار
يقضي باإلفراج عن أم��وال البنك
كافة في ال��دول األوروب��ي��ة وإزال��ة

القيود عن العمليات المصرفية
التي يقوم بها في إط��ار االتحاد
األوروبي».
وك���ان االت���ح���اد األوروب�����ي قد
أض��اف بنك «ت��ج��ارت» اإلي��ران��ي
إلى قائمة الحظر عام  2012في
إطار الضغوط التي يمارسها ضد
إي���ران بشأن برنامجها النووي
السلمي.

كيف ي�ستفيد ( ...تتمة �ص)1
«إسرائيل» لمصلحة السلطة الفلسطينية وفقا ًَ التفاقات
أوسلو.
ثمة موقفان في «إسرائيل» إزاء تأكيد المحكمة
الجنائية الدولية صالحية النظر في طلبات التحقيق
واال ّدعاءات المق ّدمة ض ّد المسؤولين «اإلسرائيليين».
األول يقوده نتنياهو وأرك��ان فريقه الحاكم ويتع ّهد
بمنع المحكمة م��ن التحقيق م��ع ض��ب��اط وجنود
«إسرائيليين» وإطالق احكام بحقهم .والثاني يدعو
إلى التعقل والقبول بصالحية المحكمة ،وبالتالي
االستعداد قضائيا ً لمواجهة تحقيقاتها واتهاماتها ،ث ّم
إعداد مل ّفات الشكاوى الممكن تقديمها بحق مسؤولين
فلسطينيين عن مخالفات ارتكبوها بحق «مدنيين
إسرائيليين»!
الالفت أنّ وزارة الخارجية في «تل أبيب» استشعرت
مؤخرا ً تدهور مكانة «إسرائيل» في الساحة الدولية
فع ّممت ،بحسب صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رون��وت»
( ،)2015/1/13وثيقة سرية تتض ّمن تو ّقعات بأن
تتع ّرض مكانة «إسرائيل» لمزيد من التدهور عالميا ً
في حال استمرار الجمود السياسي إزاء الفلسطينيين
وحقوقهم .كما تشير الوثيقة إل��ى احتمال تشديد
المقاطعة األوروبية لمنتجات المستوطنات في الضفة
الغربية والجوالن المحتل ،واحتمال تقلّص صادرات
األسلحة «اإلسرائيلية» ،وتراجع االستثمارات األجنبية،
وا ّتساع رقعة المقاطعة األكاديمية لـِ«إسرائيل» .أكثر
من ذل��ك ،تشير الوثيقة إلى أنه ليس واضحا ً ما إذا
كانت الواليات المتحدة ستواصل استخدام الفيتو في
مجلس األمن تأييدا ًلـ«إسرائيل» بعد االنتخابات العامة
لـ«الكنيست» في شهر آذار المقبل.

تشكّل الوثيقة أحد دوافع أستاذ القانون في «جامعة
تل أبيب» إيال غروس لنشر مقال في صحيفة «هاآرتس»
( )2015/1/18يدعو فيها «إسرائيل» إلى استيعاب
حقيقة واضحة ،أنّ قواعد اللعبة قد تغ ّيرت .يقول
غروس« :يجب أن يعرف قادة إسرائيل أنّ صالحيات
المحكمة تنبع من أحد ثالثة :االنضمام إلى المحكمة ،أو
التوجه إليها من جانب مجلس األمن
قبول أحكامها ،أو
ّ
الدولي ( )...فلسطين انض ّمت إلى نظام روما ،وتستطيع
طلب البحث في ما يجري على أرضها ( )...إذا كان
وزير الخارجية اإلسرائيلي متفاجئا ً من ذلك ،فألنه
لم يستوعب بعد أنّ الموقف القضائي اإلسرائيلي في
شأن مسائل ع ّدة ،بدءا ً من سياسة الجيش اإلسرائيلي
في غزة ،وصوال ً إلى االستيطان ،بعيد ُبعد الشرق عن
الغرب حيال الموقف المقبول عالمياً».
حسناً ،قد يستوعب القادة الصهاينة أنّ قواعد
اللعبة قد تغ ّيرت ،وأنّ تحقيقات قد ُتجرى وأحكاما ً قد
تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين
«إسرائيليين» .ول��ك��ن ،ه��ل استوعب المسؤولون
الفلسطينيون قواعد اللعبة الجديدة؟
استشاري عن محكمة
لقد صدر في الماضي رأي
ّ
العدل الدولية في اله��اي في ش��أن الشرعية جدار
الفصل الذي أقامته «إسرائيل» في الضفة الغربية.
فهل عرف القادة الفلسطينيون كيف يستفيدون منه؟
ّ
بحق
كذلك صدر تقرير لجنة غولدستون اال ّتهامي
«إسرائيل» نتيجة حربها العدوانية األولى ض ّد قطاع
غزّة .فهل تمكّنت السلطة الفلسطينية من توظيفه في
مصلحة قضية فلسطين؟ ألم تطلب حذفه من جدول
أعمال مجلس حقوق اإلنسان التابع لالمم المتحدة في

جنيف؟!
ِه ْب أنّ أحكاما ً بتجريم المسؤولين «اإلسرائيليين»
صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ،فهل في إمكان
دول��ة فلسطين االستفادة منها في مواجهة الكيان
الصهيوني؟
ليس ما يشير إل��ى أنّ القيادات الفلسطينية في
فعال من
وضعها الراهن قادرة على االستفادة بشكل ّ
تدهور مكانة «إسرائيل» الدولية أو من األحكام التي
يمكن أن تصدر عن المحاكم الدولية .السبب؟ ألن
فلسطين ،في ظ ّل قياداتها الحالية ،عجزت عن تحقيق
الوحدة الوطنية ،أو إع��ادة تنظيم منظمة التحرير
وتفعيلها ،أو التفاهم على تأليف حكومة وطنية جامعة
تم ّثل جميع الفصائل والجماعات الفلسطينية الفاعلة،
أوالتوافق على استراتيجية متكاملة تلعب بموجبها
المقاومة المدنية كما المقاومة الميدانية دورا ً في نضال
موصول لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ،وبناء
دولة مدنية ديمقراطية لك ّل الشعب الفلسطيني في
وطنه وشتاته.
باختصار ،ليست فلسطين ،حتى اآلن ،ق ّوة وازنة،
شعبية وسياسية ،تفرض نفسها على مجتمع الدول
وال��رأي العام العالمي وتحمل القوى الحية فيه ،كما
تحسسا ً بعدالة قضية الشعب
الحكومات األكثر
ّ
الفلسطيني ،على منحه المزيد من الدعم والتأييد من
جهة ،وا ّتخاذ المزيد من تدابير المقاطعة السياسية
واالقتصادية واألكاديمية لـ«إسرائيل» من جهة أخرى.
ال��ك��رة اآلن ،كما دائ��م �اً ،ف��ي ملعب الفلسطينيين
والعرب.

د .عصام نعمان

القنيطرة :مرارة ( ...تتمة �ص)1
مجمل هذا الكالم يشي بأمر واح��د ال غير :لقد
بدأ الع ّد العكسي لتحرير إصبع الجليل ،واقتربت
ساعات المنازلة الكبرى.
ال أحد يعرف متى وكيف وأين ،ستبدأ شرارة الر ّد
الصاعق!
لكنّ مق ّربين من مطبخ صناعة القرار اإليراني،
يؤكدون أنّ سيناريو تحرير الجليل الموضوع
على ط��اول��ة غ��رف��ة عمليات المشهد الدمشقي
الشهير الممتد من طهران مرورا ً بدمشق وصوال ً إلى
الضاحية األبية منذ مدة ،ولم يكن ينتظر إال خطأ
استراتيجيا ً من هذا النوع يرتكبه نتنياهو ،حتى
يصبح قرار القيادة العليا المشتركة نافذ المفعول،
وها هو قد أصبح نافذ المفعول حقاً ،وعليه ،فإن
عام  2015سيكون عام تحرير الجليل من دون
تر ّدد.
مصادر إيرانية متابعة لما جرى في مثلث شبعا
ـ الجوالن ـ القنيطرة ،والذي أ ّدى إلى هذه الحماقة
«اإلسرائيلية» وهذا االرتباك «اإلسرائيلي» الذي
واكب العملية وما بعدها سواء في الفرح ابتدا ًء،
ث ّم في محاولة التملص من مسؤوليتهم في االعتداء
المباشر على طهران من خالل اغتيال عميد في
الجيش اإليراني هو الشهيد علي الله دادي ،قالوا
إنهم لم يكونوا على عل ٍم بوجوده في الموكب ،قد
يكون سببه التالي:
تقول ال��ق��راءة األول��ي��ة إنّ ق��ي��ادة ال��ع��د ّو كانت
تبحث عمليا ً عن «السيد أبو علي» الطباطبائي
القائد الممتاز ورفيع المستوى ج ّدا ً في حزب الله
والمسؤول عن وحدة العبور إلى الجليل ،موا َكبا ً مع
وحدة صاروخية كبيرة يشرف عليها.
علي الله دادي القيادي اإليراني في
ولما كان
ّ
الحرس الثوري الذي جاء إلى سورية حديثا ً في
مهمة استشارية لمساعدة أخوته في حزب الله
والشعب ال��س��وري في مهمة تطهير سورية من
اإلرهاب المم ّول والمسنود من الكيان الصهيوني،
يحمل االسم الحركي «أبو علي رضا» ،فقد نقل لهم
عمالؤهم الميدانيون أنّ «الصيد الثمين الذي كانوا
يس ّمونه أسد الجليل صار بين أيديكم!».
وهكذا ،أطلقوا العنان لمروحياتهم بقصف القافلة
التي كانت على مقربة من الحدود مع فلسطين
(نحو ستة كيلومترات).
واعتقدت القيادة العليا في «ت��ل أبيب» أ ّنها

أنجزت مهمة اقتناص «أسد الجليل» وأنها حصلت
على صيدها الثمين ،وذلك في إطار عملية ظ ّنتها
وقائية ردعية ستربك الخصم وقد تؤخر عملية
العبور إلى الجليل المتوقعة من جانب حزب الله.
هلّلت «القناة العاشرة اإلسرائيلية» للخبر،
واعتبرت ما حصل إن��ج��ازا ً كبيرا ً لالستخبارات
ووح���دة المعلومات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» الخاصة
بالساحة السورية .لكنّ القيادة «اإلسرائيلية»
سرعان ما اكتشفت ،ليس فقط م��رارة الفشل في
النيل من «أسد الجليل» باكتشافها أنّ «أبو علي»
الذي اس ُتهدف ليس «أسد الجليل الحزب اللهي»،
إنما ارتكابها حماقة التورط في الخوض في دماء
إيرانية تراق للم ّرة األولى بأسلحة «إسرائيلية»
مباشرة على مقربة من حدود فلسطين.
يفسر سبب ت��دارك��ه��م في
وق��د ي��ك��ون ه��ذا م��ا ّ
تصريحات الحقة بأنهم لم يكونوا ينوون مهاجمة
قائد إي��ران��ي ف��ي عملية القنيطرة .وه��ك��ذا يبقى
ك��اب��وس العبور «ال��ح��زب اللهي» إل��ى فلسطين
يالحقهم وكذلك خيبة أن يظ ّل «أسد الجليل» لهم
بالمرصاد.
أل��ي��س ه��و م��ن ي��ق��ول ع��ن��ه ال��ق��ادة األم��ن��ي��ون
«اإلسرائيليون»« :أكثر من يسلب النوم من عيوننا
منذ أن أعلن نصر الله عن سيناريو الدخول إلى
فلسطين ،»...إن��ه الشبح ال��ذي سيظل يالحقهم
ويميتهم في اليوم أكثر من م ّرة.
أس���د يحمل ك��ل م��واص��ف��ات ث�لاث��ي��ة المشهد
الدمشقي :إيران ولبنان وسورية .فهو مولود شريف
وكريم ألب إيراني وأ ّم لبنانية ،ويقاتلهم من سورية
ويح ّرك بأنامله الصواريخ المرتقبة أن تنهال عليهم
من مثلث شبعا ـ جبل الشيخ ـ الجوالن ،صانعا ً
جغرافيا ً المقاومة الموعودة وخريطة مشرق ما
بعد «إسرائيل».
الرواية أعاله ال تقلّل أب��دا ً من أهمية الوجع أو
األلم الذي يعتصر قلوب أنصار المقاومة وأحبابها
الذين خسروا قادة كبارا ً ومجاهدين أعزاء في هذا
العدوان ،بينهم قائد إيراني متم ّيز وقائد لبناني
متم ّيز من المقاومة والشهيد الف ّذ جهاد عماد مغنية
ورفاقهم األبطال.
أ ّي���ا ً يكن األم���ر ،يبقى الحديث األه��م م��ن اآلن
فصاعداً ،ما ينتظر «اإلسرائيليين» بعدما كسرت
القيادة الحمقاء في «تل أبيب» توازنات الحرب

المفتوحة وقواعد االشتباك ،وأطلقت يد اإليراني
عمليا ً في فعل ما يراه مناسبا ً على ك ّل الساحات
التي يوجد فيها عدوان «إسرائيلي» بشكل مباشر
أو غير مباشر ،وفي ك ّل الساحات التي توجد فيها
مقاومة لـ«إسرائيل» وسيدتها وراعيتها األساسية
الواليات المتحدة األميركية ،من سواحل البحر
المتوسط إلى سواحل البحر األحمر ،ومن مضيق
هرمز إلى باب المندب.
بعد القنيطرة ليس كما قبل القنيطرة بالتأكيد.
بعد القنيطرة ،إيران أضحت على حدود فلسطين
المحتلة ،ولها الحق الدولي المشروع في الر ّد على
أي بقعة من فلسطين وبالطريقة
قادة «تل أبيب» في ّ
التي تراها مناسبة.
بعد القنيطرة ،إي��ران صار من حقها أن تالحق
القادة «اإلسرائيليين» في ك ّل العالم وأن تقتل منهم
دولي مشروع .بعد
ما شاءت ومن شاءت ،وبحق
ّ
القنيطرة ،صار من حق إيران أن تدعم الحوثيين
في مقاتلتهم اليهود الصهاينة واألميركيين و َمن
يساندهم من أتباعهم اإلقليميين ،انتقاما ً لشهداء
ّ
دولي مشروع.
وبحق
عملية القنيطرة
ّ
بعد القنيطرة ،صار من حق إيران أن تسلّح أهلنا
في فلسطين المحتلة في أراضي  1948ال الضفة
الغربية فحسب ،لالقتصاص م��ن قتلة شهداء
�ي مشروع .بعد القنيطرة
القنيطرة ،وبحق دول� ّ
أمست ك ّل الجبهات مفتوحة ،وك ّل الحدود ساقطة،
وك ّل أساليب المقاومة والدفاع المشروع متاحة
بيد اإليراني .بعد القنيطرة ،صار من حق اإليراني
المقاوم ال جون كيري المفاوض ،أن يقول ألاّ حدود
وال جغرافيا تمنعنا من الدفاع عن مواطنينا وعن
حلفائنا وأشقائنا ،من ر ّد الصاع صاعين لمن
يساندهم ويدعمهم ويحميهم في أي ساحة شاء
وأي ساعة أراد.
ّ
انزلقت «إسرائيل» إلى المربع الذي أراده لها
الجنرال اإلي��ران��ي برتبة الحاج .وأتمت قيادته
الحجة على العالم أجمع .وارتكبت «تل أبيب»
المحرم الذي كان يشتهي اإليراني أن يراها متل ّبسة
فيه .وهكذا تكون مم ّهدات المنازلة الكبرى من أجل
تحرير القدس وفلسطين قد انطلقت .وبذلك تتح ّقق
مكنونات اآلية القرآنية الشريفة« :يخ ّربون بيوتهم
بأيديهم وأيدي المؤمنين.»...
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