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الكرملين :رو�سيا �ضامن لت�سوية الأزمة الأوكرانية ال طرف ًا ينفذ اتفاق مين�سك

مادورو يعلن �إحباط محاولة انقالب

بورو�شينكو غير مقتنع وكييف تبد�أ ب�سحب الأ�سلحة الثقيلة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة
ال��روس��ي��ة دم��ي��ت��ري بيسكوف أن
روسيا هي ضامن لتسوية األزم��ة
األوكرانية وليست طرفا ً يقوم بتنفيذ
مجموعة اإلج����راءات ال��رام��ي��ة إلى
تحقيق هذه التسوية.
وق��ال بيسكوف أم��س« :روسيا
دول��ة التي دعيت م��ن قبل أط��راف
ال��ن��زاع .وه��ي ال��دول��ة ال��ت��ي دعت
أط��راف النزاع إلى توقيع مجموعة
م��ن اإلج�����راءات ال��خ��اص��ة بتنفيذ
اتفاقات مينسك .لكن روسيا ليست
طرفا ً يقوم بتنفيذ هذه اإلج��راءات.
ه��ي ال��دول��ة الضامنة ال��ت��ي تطلق
مبادرة ،لكنها بالطبع ليست الطرف
الذي يجب أن يقوم بخطوات في هذا
االتجاه .نحن ال نستطيع أن نفعل
ذل��ك من حيث المبدأ ألن روسيا ال
تشارك في هذا النزاع».
وأك��د المتحدث باسم الكرملين
أن رؤس��اء «رباعية النورماندي»
سيواصلون اتصاالتهم ،مشيرا ً إلى
أن الرئاسة الروسية تتوقع تحديد
موعد محادثات هاتفية بالتنسيق
مع األطراف كافة.
وق�����ال ب��ي��س��ك��وف« :إن شكل
ه��ذه االت��ص��االت في إط��ار «رباعية
النورماندي» ليس واضحا ً اآلن ،إال
أن موسكو «تتوقع في األيام المقبلة
االتفاق على إج��راء مكالمة هاتفية
في إطار النورماندي».
من جهة أخ��رى ،أعلن المتحدث
باسم الرئاسة الروسية أن موسكو
اق��ت��رح��ت خ��ل�ال ق��م��ة «رب��اع��ي��ة
النورماندي» إعالن هدنة فورية في
جنوب  -شرقي أوكرانيا .وقال إن
الجانب الروسي ك��ان «يؤيد وقف
النار فوراً» ،مضيفا ً أن «رغبة قوات
ال��دف��اع» كانت ال��ب��دء بالهدنة من
منتصف ليلة  15شباط «للتوصل
على نحو فعال إلى وقف النار في
وقت واحد».
وفي السياق ،أعلن مندوب روسيا
الدائم لدى منظمة األمن والتعاون
في أوروبا أندريه كيلين أن موسكو
تأمل في التزام أط��راف النزاع في
أوكرانيا ببنود اتفاق مينسك بدقة
ووفقا ً للجدول الزمني المحدد .
وق��ال كيلين في كلمة ألقاها في
جلسة المجلس ال��دائ��م للمنظمة
حول الوضع في أوكرانيا ،إن أحد
الشروط األساسية إلنجاح التسوية
يتمثل في إقامة ح��وار مباشر بين
األطراف المتنازعة.
ودع����ا ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي
أطراف النزاع األوكراني إلى ضبط
النفس للحيلولة دون سقوط مزيد
م��ن ال��ض��ح��اي��ا ق��ب��ل دخ���ول ات��ف��اق
وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا
حيز التنفيذ ،مؤكدا ً ض��رورة توفير
الظروف لمنع استمرار القصف.
وش���دد ال��م��ن��دوب ال��روس��ي على
أه��م��ي��ة م��واص��ل��ة ع��م��ل مجموعة

دميتري بيسكوف
االت���ص���ال وب��ع��ث��ة م��ن��ظ��م��ة األم���ن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا ،مضيفا ً أن
موسكو ستواصل بنشاط دعمها
لهذا العمل.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو أنه
غير واث���ق م��ن أن جميع األط���راف
ستنفذ االتفاقات التي جرى التوصل
إليها في مينسك ،وقال« :علينا قطع
شوط كبير إلحالل السالم» ،مشيرا ً
إلى عدم وجود قناعة كاملة لدى أي
ط��رف بتحقق ش��روط السالم التي
اتفق عليها في مينسك.
وأع��رب الرئيس األوكراني أمس
عن أمله في أن الوضع سيتطور في
طريق تخفيف ح��دة التوتر ووقف
إطالق النار وسحب األسلحة الثقيلة
وإح�لال السالم في نهاية المطاف،
ألن مفاوضات مينسك أجريت على
مستوى القمة وبمشاركة رؤس��اء
أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا.
ف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د بوروشينكو
ك��ذل��ك ض���رورة اإلف���راج ع��ن جميع
األوكرانيين المحتجزين في شرق
ال��ب�لاد خ�ل�ال  5أي���ام ب��ع��د سحب

األسلحة الثقيلة ،مشيرا ً إلى أن كييف
ما زالت تطالب موسكو باإلفراج عن
ناديجدا سافتشينكو قائدة الطائرة
األوك��ران��ي��ة المعتقلة ف��ي روسيا
على ذمة التحقيق في قضية مقتل
صحافيين روسيين بشرق أوكرانيا
الصيف الماضي.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية األوكراني بافيل كليمكين
أن العسكريين األوكرانيين شرعوا
بسحب األسلحة في شرق أوكرانيا،
مشيرا ً أن كييف ستعمل على وضع
ج��دول زمني إلخ��راج «التشكيالت
غير ال��ش��رع��ي��ة» ك��اف��ة م��ن منطقة
دونباس.
وقال في كلمة ألقاها أمام نواب
البرلمان األوك��ران��ي أم��س« :تلقينا
إي��ع��ازا ً واض��ح�ا ً بسحب األسلحة،
اآلن ب��دأ العسكريون األوكرانيون
بعملية السحب» ،مشيرا ً إل��ى أن
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
ستتمكن من تنفيذ كامل مهماتها في
إطار اتفاقات مينسك.
من ناحية ثانية ،أوضح كليمكين
أن عملية إقامة نظام المركزي في

البالد ،بما في ذلك في شرق البالد،
ستجرى ف��ي إط���ار إج���راء إص�لاح
دستوري ،مشيرا ً إلى أن أي «نظام
خاص» لمنطقة دونباس سيقام في
إط��ار القانون ال��ذي أق��ره البرلمان
األوكراني.
وقال وزير الخارجية األوكراني
إن كييف تنوي االستعانة بمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا لتحضير
االن��ت��خ��اب��ات المحلية ال��ت��ي ينص
ات��ف��اق مينسك على إج��رائ��ه��ا بعد
سحب األسلحة الثقيلة.
فيما أكد رئيس البرلمان األوكراني
أن النواب األوكرانيين مستعدون
للقيام بكل ما يلزم لتنفيذ اتفاقات
مينسك م��ن أج��ل اس��ت��ع��ادة وح��دة
أراض��ي وسيادة البالد والسيطرة
على المعابر كافة على ال��ح��دود،
ووقف نشاط التشكيالت المسلحة
غير الشرعية.
وأع��ل��ن المتحدث باسم مجلس
ال��دف��اع واألم���ن األوك��ران��ي أن��دري��ه
ليسينكو أن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
ستبقى ف��ي مواقعها إل��ى م��ا قبل
دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز

هوالند� :شروط ت�سليم «مي�سترال» لرو�سيا لم تتحقق بعد
اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن شروط تسليم روسيا حاملة المروحيات «ميسترال» لم تتحقق بعد.
وقال في مؤتمر صحافي في بروكسيل إن «الشروط ،كالسابق ،لم تتحقق بعد .آمل أن تنفذ يوما ً ما».
ً
بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تنفيذ الصفقة بين روسيا وفرنسا مازال متوقفا بغض
النظر عن اللقاء اإليجابي في مينسك.
وكان أعلن مصدر عسكري دبلوماسي ،عقب توصل «رباعية النورماندي» إلى اتفاق في مينسك حول تسوية
األزمة األوكرانية ،احتمال اتخاذ باريس في األيام المقبلة قرارا ً بتسليم الحاملة «ميسترال» إلى روسيا.
يذكر أنه كان مقررا ً أن تتسلم روسيا أولى حاملتي المروحيات من نوع «ميسترال» في أواخر عام  2014الماضي
والثانية عام  2015الحالي ،إال أن باريس علقت في أيلول الماضي تسليم موسكو حاملتي المروحيات بسبب
الوضع في أوكرانيا.

التنفيذ ،مؤكدا ً أن الجيش سيرد على
أية هجمات إذا اقتضت الضرورة.
وق��ت��ل ث�لاث��ة أط��ف��ال ف��ي قصف
غورلوفكو بمقاطعة دونيتسك مساء
الخميس  12شباط ،بحسب إدوارد
ب��اس��وري��ن نائب قائد ق��وات دف��اع
دونيتسك ،ال��ذي ق��ال إن «القذيفة
أصابت منزالً ،ما أسفر عن مقتل طفل
يبلغ سنة واحدة وفتاتين تبلغان 6
و 12سنة ،هم على األغلب أقرباء.
ونجت امرأة كانت في المنزل ،يبدو
أنها أمهم».
وق��ت��ل ث�لاث��ة أش��خ��اص نتيجة
قصف القوات األوكرانية للوغانسك،
إذ نقل مركز لوغانسك لألنباء عن
وزارة الطوارئ في الجمهورية أنه
«نتيجة قصف لوغانسك من جانب
ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة المسلحة ُقتل
ث�لاث��ة أش��خ��اص ،ام��رأت��ان ورج��ل
واحد».
وأك�����دت ال�������وزارة أن ال��ق��وات
األوك��ران��ي��ة ب��دأت م��س��اء الخميس
قصفا ً عنيفا ً على لوغانسك ،بعد
أن كانت تقصف من حين الى حين
أح��ي��اءه الشرقية ،بحسب سكان
محليين ،مشيرا ً إلى أن  42عسكريا ً
أوكرانيا ً قتلوا وأصيب  30آخرون
نتيجة القتال خالل الساعات الـ24
الماضية.
م��ن جهة أخ���رى ،أف���ادت وزارة
الداخلية األوك��ران��ي��ة ف��ي مقاطعة
دونيتسك بأن مدنيين قتال وأصيب
 10آخ���رون نتيجة قصف ق��وات
«دونيتسك الشعبية» خ�لال 24
ساعة مضت ،في حين أعلن محافظ
مقاطعة لوغانسك غينادي موسكال
أم��س أن مدنيين قتال وأص��ي��ب 3
آخرون بجروح نتيجة سقوط قذيفة
على مقهى في مدينة شاستيه وسط
المقاطعة.
في غضون ذلك ،تستمر المعارك
للسيطرة على بلدة لوغفينوفو،
حيث أعلن باسورين أن قوات الدفاع
الشعبي استطاعت صد محاولتين
للقوات األوك��ران��ي��ة الخ��ت��راق طوق
حصار ديبالتسيفو في منطقة بلدة
لوغفينوفو في مقاطعة دونيتسك.
وق����ال ب��اس��وري��ن إن «ال��ق��وات
األوكرانية حاولت اختراق الطوق
عبر شن الضربات من جهتين ،إال أن
أي فرقة من القوات األوكرانية كانت
تباشر بالتقدم من ديبالتسيفو أو من
جانب سفيتلودارسك كانت تقع فورا ً
تحت نار مدفعيتنا من مواقعنا».
وأك���د ق��ائ��د كتيبة المتطوعين
«دونباس» سيمون سيمينتشينكو
أن مقاتليه أوق��ف��وا تمشيط بلدة
لوغفينوفو ألن ج���زءا ً م��ن القوات
األوكرانية انسحب من هناك بينما
شنت قوات الدفاع هجوما ً مضاداً.
وق����ال إن «ال���وض���ع ف���ي منطقة
لوغفينوفو على طريق أرتيموفسك
 -ديبالتسيفو متغير دائماً».

اليوني�سف :الجماعات الم�سلحة في �سورية والعراق تعمل على تجنيد الأطفال
أك����دت م��ن��ظ��م��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة للطفولة
«اليونيسيف» أن تنظيم «داع��ش» والجماعات
المسلحة في سورية والعراق تعمل على تجنيد
األطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وق��ال��ت ممثلة اليونيسف واألم���م المتحدة
الخاصة المعنية باألطفال والنزاعات المسلحة
في «اليوم العالمي لمحاربة تجنيد األطفال» إن
«ارتفاع حدة ،ووحشية ،وانتشار النزاعات يع ّرض
األطفال بشكل متزايد لخطر التجنيد واالستخدام
من قبل المجموعات المسلحة».
ودع��ت «اليونيسف» إلى العمل بشكل طارئ
للقضاء على االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال،
بما فيها تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات
المسلحة ،وضمان ال��ت��زام أط��راف ال��ن��زاع بنود
القانون الدولي.
وقال بيان للمنظمة الدولية نشر على موقعها
على شبكة اإلنترنت ،إن «التقدم الذي تحققه الدولة
اإلسالمية في العراق والشام «داع��ش» ،وازدياد
أعداد المجموعات المسلحة عرض األطفال لخطر
التجنيد بشكل أكبر».
وأضاف البيان أنه «تم توثيق حاالت في العراق

وسورية لتجنيد أطفال بعمر  12سنة ،وخضوعهم
لتدريبات عسكرية واستخدامهم كمخبرين
ولحراسة مواقع استراتيجية وحراس على نقاط
التفتيش».
مشيرا ً إلى أن «األطفال عرضة بشكل متزايد
لتجنيد واستخدام من قبل الجماعات المسلحة ،في
وقت أصبحت فيه الصراعات أكثر وحشية ،ومكثفة
وعلى نطاق واسع».
ولفت البيان إلى أنه «على رغم أن الدول تؤكد
أن ال مكان لألطفال بين جنودها ،لكن ال يزال تجنيد
األطفال من قبل الجماعات المسلحة مشكلة كبيرة»،
مؤكدا ً أن  57جهة من  59شاركت في نزاعات،
عملت على تجنيد األطفال واستخدامهم كجنود.
وفي الفترة األخيرة ،تعالت العديد من األصوات
الحقوقية والدولية المنددة بجرائم «داع��ش»
االرهابي ضد اإلنسانية والطفولة ،فقد كشفت لجنة
حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة أن التنظيم
يقوم بقتل بعض األطفال المخطوفين لديه في
العراق ويحرقهم وهم أحياء أو يبيع بعضهم في
األسواق كرقيق.
وأوض��ح��ت اللجنة ف��ي تقرير نقلته وكالة

«رويترز» أن التنظيم اإلرهابي غالبا ما يستخدم
ال��ص��ب��ي��ة ال��ذي��ن ت��ق��ل أع��م��اره��م ع��ن  18سنة
كـ»مهاجمين انتحاريين» أو صناع قنابل أو دروع
بشرية ضد الهجمات التي يتعرض لها من قبل
قوات التحالف.
وقالتالخبيرةبلجنةحقوقالطفلالتابعةلألمم
المتحدة ريناتي وينتر في إفادة صحافية «نشعر
بقلق بالغ بحق جراء تعذيب وقتل هؤالء األطفال
بخاصة من ينتمون لألقليات ...نطاق المشكلة
كبير» .وتابعت« :لدينا تقارير عن أطفال خاصة
من يعانون من إعاقة ذهنية يجرى استخدامهم
كمهاجمين انتحاريين وعلى األرجح من دون أن
يعوا ذلك» وأضافت« :كان هناك تسجيل فيديو بث
على اإلنترنت يظهر أطفاال ً فى سن صغيرة للغاية
تقريبا ً ثماني سنوات أو أصغر يجرى تدريبهم لكي
يصبحوا جنوداً».
ونددت لجنة حقوق الطفل التي تراجع سجل
العراق ألول مرة منذ عام « 1998بالقتل الممنهج
لألطفال من أقليات دينية وعرقية على يد تنظيم
«داع���ش» بما ف��ي ذل��ك ع��دد م��ن ح��االت اإلع��دام
الجماعي لصبية وكذلك تقارير عن قطع رؤوس

وصلب أطفال وحرق أطفال أحياء».
وقالت إن عددا ً كبيرا ً من األطفال قتلوا أو أصيبوا
بجروح بالغة خالل الضربات الجوية أو قصف
ق��وات األم��ن فى حين لقي آخ��رون حتفهم نتيجة
«الجفاف والجوع والحر».
وتابعت اللجنة أن التنظيم ارتكب «أعمال عنف
جنسي بشكل ممنهج» بما في ذلك «خطف أطفال
واستغاللهم جنسياً» .وقالت وينتر« :احتجز أطفال
األقليات في مناطق عدة ...وجرى بيعهم في السوق
وعليهم بطاقات أسعار وتم بيعهم كرقيق».
وفي تشرين األول ذكر تقري ٌر للمفوضية العليا
لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة أن أكثر
من  25ألف امرأة وطفل سجنوا وانتهكوا جنسيا ً
وبيعوا بوصفهم سبايا حرب ،وملك أيمان لمسلحي
«داعش».
ويذكر أن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي نشر في
مرات عديدة مقاطع فيديو وصورا ً تظهر مشاركة
أطفال في التدريب واإلعدامات ،منها عملية إعدام
رجلين ادع��ى التنظيم أنهما يعمالن لمصلحة
االستخبارات الروسية ،إضافة إلى إعدام عدد من
جنود الجيش السوري.

الهجوم في جنوب ( ...تتمة �ص)1
متعددة منذ اندالع ما تسميه «ثورة الحرية
والكرامة» في ربيع عام  2011فإنها ما زالت
تسعى بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية
إلى إعادة ترسيم الخريطة السياسية لبالد
ال��ش��ام (وب�ل�اد ال��راف��دي��ن) بغية تقسيمها
بإقامة كيانات مذهبية واثنية .من هنا فإن
سيطرة المجموعات المسلحة ف��ي ريف
القنيطرة ودرعا ودفعها نحو محافظة دمشق
يساعدان ال��والي��ات المتحدة و»إسرائيل»
على تحقيق رؤيتهما لما تس ّميانه مستقبل
سورية.
إ ْذ أدركت دمشق مخاطر مخطط واشنطن
في هذه المرحلة ،فقد بادرت ،ربما متأخر ًة
لتنظيمي «داعش»
بسبب انشغالها بالتصدي
ّ
و»النصرة» في شمال البالد ووسطها ،إلى
مباشر ِة هجو ٍم واسع على رديفهما المسيطر
على منطقة واسعة من جنوب سورية.
هذا ال ُبعد من الصراع في سورية وعليها
ال ُيمكن فصله عن ُبعد آخر دولي وإقليمي.
إن��ه ضغط دول حلف «ال��ن��ات��و» ،وال سيما
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ،على
إيران لحملها على القبول بتسوية لبرنامجها
النووي ُترضي دول «الناتو» و «إسرائيل».
هذا ال ُبعد في الصراع والغاية المتوخاة
يستجران إل��ى ساحته ،بالضرورة،
منه
ّ
الع��ب��ي��ن لهما مصلحة ف��ي��ه وم��ن��ه .إنهما
«إسرائيل» وإي��ران .فالكيان الصهيوني ال
يفتأ يع ّبر ،بلسان رئيس حكومته بنيامين

نتنياهو ،عن قلقه الشديد من صعود إيران
نووية ،وهو يضغط بالتالي على الواليات
المتحدة ،خصوصا ً من خ�لال أنصاره في
الكونغرس ،لمنع إدارة أوباما من التوصل
معها إل��ى «ت��س��وي��ة س��ي��ئ��ة» ،كما يشارك
واشنطن وحلفاءها الدوليين واإلقليميين في
محاوالت الضغط عليها إلضعافها من خالل
إضعاف حليفها السوري الذي أتاح ويتيح
لها (إي���ران) االن��ت��ش��ار ،ف��ي شك ٍل أو آخ��ر،
بمحاذاة شمال «إسرائيل» وشمالها الشرقي.
إيران لم يغب عنها مؤ ّدى هذه الضغوط،
فبادرت إلى تعطيلها بدعم حليفها السوري
بالمال والسالح والرجال .في هذا السياق،
فسر محور المقاومة ،ح��زب الله وسورية
ّ
وإي���ران ،عملية «إسرائيل» العدوانية في
القنيطرة التي ذه��ب ضحيتها سبعة من
كوادر المقاومة وجنرال إيراني بأنها دليل
ساطع على اتجاه الكيان الصهيوني إلى
تجذير وج��ود المجموعات المسلحة في
ريف القنيطرة ودرع��ا واالنطالق من هناك
إل��ى تهديد العاصمة ال��س��وري��ة .لذلك ر َّد
محور المقاومة على «إسرائيل» بذراع حزب
الله في م��زارع شبعا ،وأعلن بلسان أمينه
العام السيد حسن نصرالله إسقاط «قواعد
االشتباك» مع العدو الصهيوني ورفضه
تفكيك الساحات والميادين وبالتالي اعتبار
الجبهات العربية جبهة واحدة.
ف��ي ض��وء ه��ذه المقاربة اإلستراتيجية

الجديدة للصراع ،باشر الجيش السوري
م��ؤخ��را ً هجوما ً واس��ع �ا ً ف��ي جنوب البالد
مدعوما ً بمقاتلين من حزب الله ومتطوعين
إيرانيين .مع الهجوم نهض س��ؤاالن :إلى
أين سيصل محور المقاومة بهذا الهجوم؟
وكيف ستتصرف تل أبيب حيال هذا الهجوم
الواسع؟
ال شك في أن لتوقيت الهجوم تأثيرا ً الجما ً
على ِكال الطرفين .ذلك أن دمشق حريصة
على م��راع��اة حليفها اإلي��ران��ي خ�لال فترة
تفاوضه مع غريمه األميركي ،إذ ال يفيدها
توسيع دائ��رة هجومها الناشط على نح ٍو
يثير مخاوف «إسرائيل» و يح ّفز نتنياهو
على توظيفها في الكونغرس األميركي لكبح
م��ح��اوالت أوب��ام��ا للتوصل م��ع إي���ران إلى
تسوية في شأن برنامجها النووي.
يترتب على ه��ذا األم��ر اض��ط��رار سورية
إل��ى االكتفاء بطرد المجموعات المسلحة
المتعاونة مع «إسرائيل» في الجوالن من
دون التق ّدم إلى المنطقة المنزوعة السالح
للحلول محل المجموعات التي استولت عليها
بدعم من العدو الصهيوني وسكوت حليفه
األميركي ،وذلك ك ّيال يستثيرهما ضدها وضد
إيران قبل آخر شهر آذار المقبل الذي تجري
في منتصفه االنتخابات «اإلسرائيلية» كما
ينتهي ف��ي أواخ���ره الفصل م��ا قبل األخير
للمفاوضات «النووية» األميركية -اإليرانية.
إلى ذلك ،إذا أخفقت واشنطن وطهران في

التوصل إلى اتفاق مبدئي في المفاوضات
اآليلة ،في حال نجاحها ،إلى توقيع اتفاق
نهائي ،ف��إن طهران لن تمانع في أن يقوم
محور المقاومة بتوسيع هجومه على نح ٍو
يؤدي إلى وضع اليد ،بفعل سياسة تغيير
«قواعد االشتباك» ،على المنطقة المنزوعة
السالح في الجوالن.
أما «إسرائيل» فتبقى محكومة بعاملين
الجمين لحركتها .فهي متأهبة ،من جهة،
لتوظيف أي تصعيد للهجوم السوري في
ال��ك��ون��غ��رس بغية تعطيل ات��ج��اه أوب��ام��ا
للتوصل إل��ى تسوية «ن��ووي��ة» مع إي��ران،
وهي مته ّيبة من جهة أخرى من مخاطر الرد
بقوة على الهجوم السوري الواسع في ريف
القنيطرة مخاف َة أن يتطور القتال إلى حرب
ّ
تعطل انتخابات الكنيست في منتصف الشهر
المقبل ،فيخسر نتنياهو وحزبه فرصة البقاء
قي السلطة.
األرج�����ح ،وال��ح��ال��ة ه����ذه ،أن ت��ح��اذر
«إسرائيل» في هذه اآلونة االنزالق إلى حرب
مع أطراف محور المقاومة ،سورية وحزب
الله وإي��ران ،وأن تستوعب بصمت الهجوم
الناشط في جنوب سورية كما استوعبت
قبله بصمت هجمة ح��زب الله عليها في
مزارع شبعا وإعالن السيد حسن نصرالله
إسقاط «قواعد االشتباك».
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الرئيس الفنزويلي :افشلنا االنقالب
أعلن الرئيس الفنزولي نيكوالس
مادورو أن حكومته أحبطت محاولة
ان��ق�لاب خطط لها ع��دد م��ن ضباط
القوات الجوية ،وأنه ألقي القبض على
عدد من المتورطين في المحاولة.
وقال الرئيس مادورو في كلمة ألقاها
في حفل أقيم في العاصمة كاراكاس:
«لقد فككنا وأحبطنا محاولة انقالبية
تستهدف الديمقراطية واستقرار
البالد ».مضيفا ً أنها «كانت محاولة
الستخدام طائرة عسكرية لقصف
القصر ال��رئ��اس��ي» ،وف��ق م��ا نقلته
وكالة «أسوشيتد برس».
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،وق��ع��ت
اشتباكات بين الشرطة الفنزويلية
وطالب خرجوا في تظاهرات مناهضة

للحكومة ،فيما تظاهر آخرون مؤيدون
للرئيس نيكوالس مادورو في الذكرى
السنوية الحتجاجات .2014
وأف����ادت وك��ال��ة «روي���ت���رز» بأن
ق���واة ال��ح��رس ال��وط��ن��ي والشرطة
أطلقت الغاز المسيل للدموع على
متظاهرين كانوا يلقون الحجارة
وزج��اج��ات المولوتوف ف��ي مدينة
سان كريستوبال الغربية.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن السلطات
الفنزولية أن  5من مسؤولي األمن
وث�لاث��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن أص��ي��ب��وا في
م��واج��ه��ة اس��ت��م��رت نحو ساعتين
وتعرضت خاللها بعض المتاجر
للنهب ،فيما اعتقل  4طالب كانوا بين
المتظاهرين.

وفي العاصمة كراكاس حاصرت
قوات األمن مئات من الطالب الذين
تجمعوا خارج كنيسة إلقامة قداس
تكريما ً لضحايا احتجاجات .2014
في المقابل نظم اآلالف من مؤيدي
الحكومة مسيرة أكبر من األخ��رى
دعما ً للرئيس نيكوالس مادورو ،الذي
خلف الرئيس االش��ت��راك��ي الراحل
هوغو تشافيز الذي مات بالسرطان
في .2013
بينما ظل بعض سكان العاصمة
ف���ي م��ن��ازل��ه��م خ���وف���ا ً م���ن ح���دوث
اشتباكات كتلك التي وقعت العام
الماضي واستمرت حوالى  4أشهر
ح��ي��ن خ���رج اآلالف إل���ى ال��ش��وارع
للمطالبة باستقالة مادورو.

�إ�صابة �شرطي في انفجار ببلدة تركية قرب الحدود ال�سورية
أصيب شرطي تركي واح��د على األق��ل في انفجار
قنبلة مجهولة المصدر ه��ز أم��س منطقة قريبة من
حاجز للشرطة التركية في مدينة سروج الحدودية مع
سورية.
وأف��ادت وكالة «رويترز» نقالً عن مصادر أمنية أن
القنبلة وضعت أسفل سيارة وانفجرت قرب بلدة سروج
القريبة من مدينة عين العرب (كوباني) السورية.
بدورها نقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد سكان

المدينة قوله في اتصال هاتفي «سمعنا انفجارا ً هائالً
والحقا ً صافرات سيارات إسعاف» ولم ترد تفاصيل
حول طبيعة االنفجار على الفور.
ومدينة س��روج هي إح��دى م��دن األقاليم السورية
الشمالية التي سلبت من سورية وضمت إلى تركيا
في معاهدة لوزان عام  .1923تقع في محافظة أورفة،
وأغلب سكانها أكراد حيث تبعد  10كم فقط إلى الشمال
الشرقي من مدينة عين العرب السورية.

لماذا الهروب ( ...تتمة �ص)1
خوفا ً من التظاهرات الشعبية العارمة بمناسبة اإلضراب
العام ال��ذي دع��ت إليه فعاليات ومنظمات الناشطين
السياسيين البحرينيين بمناسبة ال��ذك��رى السنوية
النتفاضة  14فبراير الشهيرة المستمرة ألربع سنوات
متتالية في البحرين.
هذا كما أكدت لنا مصادر مطلعة وموثوقة بأن األسطول
األميركي الموجود في البحرين يتحرك بسرعة منظمة
لنقل العديد من قواته وتجهيزاته إلى دولة سلطنة عمان،
وأنه اشترى أراضي واسعة هناك وبدأ عملية بناء مساكن
سريعة لجنود وضباط البحرية  -المارينز -له في
السلطنة بدال ً من البحرين.
م َم يخاف األميركيون عندما يتلفون أشرطة ووثائق
وتقارير يومية وأجهزة حاسوب ،في بلد انتفض فيه أهله
لكرامتهم وعزتهم واستقاللهم ولم تضرب كف واحدة لبرئ
أو يعتدى على أحد من دون وجه حق!؟
وم��م يتخوف األميركيون في بلد عربي مجاور آخر
يتظاهر فيه شعبه في إطار ثورة مطلبية سلمية حضارية
متمدنة استمرت أربع سنوات متتالية ارتقى فيها آالف
الشهداء إلى ربهم وسقط آالف آخرون جرحى واعتدي على
كرامات اإلنسان فيها وتعرض فيها الكبير والصغير من
الرجال وتعرضت خاللها النساء الحرائر واألطفال إلى كل
أشكال العدوان السافر على خصوصيات الفرد وانتهكت
حقوق اإلنسان من دون أن يلجأ القادة فيه كما األكثرية
الغالبة للشعب للجوء إلى العنف ولو لمرة واحدة انتقاما ً
لشهدائهم أو أعراضهم وكراماتهم!...؟
سؤال مشروع ووجيه يلفت انتباه المتتبعين والعارفين
بكثير من خفايا األمور وما يتم تداوله في الكواليس حول
مدى تورط األجانب وتحديدا ً األميركيين فيما يجري في
كل من اليمن والبحرين من مؤامرات على هذين البلدين
الشقيقين.
هل خاف األميركيون في صنعاء أن يتم اكتشاف أن
سفارتهم ليست سوى وكرا ً للجاسوسية ليس إال!...؟
هل خاف األميركيون اكتشاف أهل اليمن بعد انتفاضة
العزة والكرامة بأن ما كان يسمى بالسفارة األميركية كانت
وكرا ً يرتاده الفار علي محسن األحمر وأعوانه ليطبخوا
مؤامراتهم الدنيئة ضد شرفاء اليمن وأح��راره ،يوم كان
يتحكم بمطبخ صناعة القرار اليمني وخاض ست حروب
مدمرة في شمال اليمن ليحول بالده إلى دولة فاشلة مقدما ً
إياها لقمة سائغة لألجنبي!...؟
هل خاف األميركيون من اقتحام مفاجئ للثوار اليمنيين
لمبنى وكر الجاسوسية هذا وتكرار ما حصل في إيران
قبل ستة وثالثين عاماً ،عندما دخل الطلبة اإليرانيون
إلى وكر الجاسوسية األميركي في إيران واكتشفوا مدى
عمق تورط الكاوبوي األميركي في كافة الشؤون الداخلية
اإليرانية بما فيها محاولة التحضير النقالب على الثورة
وتدريب جواسيس محليين لالنقضاض على استقالل
البالد وسيادتها وحريتها بعد الثورة في محاولة إلعادة
عقارب الساعة إلى الوراء!؟
هذه األسئلة المشروعة حول اليمن يمكن استحضارها
في حالة البحرين أيضا ً التي تقف على أعتاب ثورة
محتملة على شاكلة اليمن ،إذا ما تطورت األمور في المنامة
بين الحكومة والمعارضة السلمية المدنية الحضارية
إلى ثورة من نوع متفاوت بسبب مكابرة حكومة المنامة
ورفضها تلبية مطالب المعارضة واس��ت��م��رار اعتقال
رموزها الوطنية بغير وجه حق واستمرارها في االعتداء
على الحقوق المدنية حتى للناس العاديين ،وهو ما دفع
البعض لالعتقاد بأن أمر ما أكبر قد يكون يحضر للبحرين،
وأن اإلجراء األميركي المشار إليه أعاله قد يكون من شواهد
وقرائن التطور المرتقب.
ومع ذلك كله يتم اتهام اليمنيين والبحرينيين بأنهم
يعملون بأوامر خارجية أو أنهم تابعون إلي��ران أو غير
إيران كحزب الله اللبناني مثالً.
يقول المثل الشهير :ق��ل ل��ي م��ن تعاشر أق��ل ل��ك من
أنت!...
اليمنيون األحرار والشرفاء المنتفضون على الهيكلية
السابقة التي ثبت فسادها وإفسادها ،إنما فعلوا ذلك
ألن شرفهم وكرامتهم وعزتهم ودينهم من دفعهم للتمرد
واالح��ت��ج��اج واالن��ت��ف��اض ض��د الطغمة الجاثمة على

صدورهم.
ويأتي القرار األميركي اليوم بإتالف كل تقارير ووثائق
سفارته وما تبقى من أسلحته الخاصة والخروج السريع
والممنهج مع سائر السفارات الغربية من العاصمة
صنعاء ،ليكشف مدى ارتباط تلك الطغمة الفاسدة والفارة
من وج��ه العدالة اليمنية بحكم السفارات والقناصل
األجنبية.
كما يؤكد بالمقابل م��دى استقاللية ووطنية القرار
الذي يتمتع به رموز وقادة اليمن الجديد ،وكيف أنهم ما
انتفضوا إال ليمن الكرامة والعزة واإلباء والعيش الكريم
تحت السماء الصافية والنقية والخالية من شوائب
التبعية واالنقياد.
هذا هو جوهر ما يجري في كل من صنعاء والمنامة،
وأما ما عدا ذلك ،ال سيما الحملة الترويجية الهادفة لربط
والء هاتين الثورتين الصافيتين والنقيتين وطنيا ً وقومياً،
بالهوى الخميني م��رة والتواصل ال��روح��ي والمنهجي
بحزب الله اللبناني مرة أخرى أو انتماء قادة الحراك في
البلدين الشقيقين إلى مدرسة المقاومة والممانعة ،فهذا
ما يزيدهما إال فخرا ً واعتزازا ً وشرفاً ،وهو أمر يسجل لهما
وليس عليهما ،ألن هذا االنتماء الخميني والمقاوم هو من
هزم “إسرائيل” م��رات وم��رات وهو من جعل االستكبار
األميركي يتجرع السم مرات ومرات أيضاً ...وهو من يمرغ
أنف الصهاينة وأذنابهم التكفيريين اليوم في أكثر من
بقعة من بقاع تراب المثلث الدمشقي الشهير.
ال هم ينكرون ذلك ،وال المساندون والداعمون والمؤيدون
لهم من الحلفاء تبرأوا من هذا الشرف القومي واإلسالمي
واإلنساني.
إن الطيور على أشكالها تقع.
نعم أيها التكفيريون والدواعش والحاكمون من وراء
حجب وسواتر األجنبي ،لكم سفاراتكم وقناصلكم الذين
يقدمون الدليل تلو الدليل اليوم على ارتباطكم بهم وهم
يفرون على عجل تاركين عمالءهم وأذنابهم في مهب رياح
الثورات الشريفة والعزيزة والصافية وطنية.
ولكم انتم بالمقابل ي��ا أح���رار اليمن والبحرين كل
التقدير واإلجالل واإلكبار على حسن اختياركم وخياراتكم
االستراتيجية ،عندما تعلنون ،أنكم ب��اإلض��اف��ة إلى
مطالباتكم الوطنية والشعبية والقومية الصافية ،إنما
تنتمون إلى أمة أشرف الناس من طهران إلى دمشق إلى
بغداد الجديدة إن شاء الله ،بغداد ما بعد جرف النصر،
إلى الضاحية األبية ولبنان العزة والكرامة ،لتكملون قوس
المقاومة وتتوجون بدرها بإعالن استقالل القرار العربي
في مضيق باب المندب والبحر األحمر وصوال ً إلى قاهرة
المعز قاهرة األزه��ر الشريف وعبد الناصر قريبا ً بإذن
الله القادر على نصر العرب ونصر األمة كلها قبل أن يرتد
لألعداء بصرهم.
أما خروج السفراء وإغالق السفارات أو ما يشابهه من
قرارات متوقعة أخرى ،فهو قرار غبي أحمق يدين فاعله
ويظهره على حقيقته ،وهو متلبس بجريمته كما يشي
بما هو أخطر مما ستكشف عنه كرة الثلج المتدحرجة ،أو
السقوط المتوالي ألحجار الدومينو البترودوالرية.
إن��ه الهروب الكبير المتوقع ،بعد عجزهم عن وقف
تسارع حركة التغيير والمطالبات المشروعة بإنهاء حكم
السفارات والقناصل األجنبية.
إنه الفشل الذريع الذي يحصدونه بعد تطاير نتائج
تدخالتهم وتحول االنتفاضات الشعبية عليهم إلى ريح
صرصر عاتية وخسران مبين لكل ما زرعوه طوال عقود
من الزمن بالسيف والزيف الذي ينكسر ويفتضح اليوم
على المأل والقادم أخطر.
رحم الله ذلك الرجل الثمانيني الفقير إلى الله ،لكنه
الغني بدينه وعقيدته وثباته واستقامته وعزيمته
واستقاللية قراره يوم قال :الحمد لله الذي جعل أعداءنا
حمقى ،يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
عنيت به اإلم��ام روح الله الموسوي الخميني ،الذي
يحصد اليوم ما زرعه قبل ثالثة عقود ونيف من منظومة
قيمية يخر لها الجبابرة وتذل لها اإلمبراطوريات وتف ّر من
حراك السائرين على نهجه سفراء وقناصل الجاسوسية
الدولية.

محمد صادق الحسيني

