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البحرين :تظاهرات احتجاجية
لليوم  94ت�ضامن ًا مع المعتقلين

الفرقة الذهبية تعلن �إحباط هجوم لـ«داع�ش» و�سط الرمادي

مقتل ع�شرات الجنود العراقيين
في غارتين للتحالف في بيجي والأنبار

تتواصل التظاهرات في مختلف أرجاء البحرين تضامنا ً مع المعتقلين في
سجون النظام ،وخصوصا ً األمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان
المعتقل منذ  74يوماً.
وقد انطلقت المسيرات الحاشدة في مناطق عدة أبرزها الديه والسنابس
وجد حفص والمصلى غرب العاصمة المنامة ،إذ ندّد المحتجون باستمرار
اعتقال األمين العام لجمعية «الوفاق» ومحاكمته ،مؤ ّكدين أنّ «خيار السلطة
باالعتقال يراد منه تأزيم األمور» .وشدّدت الجماهير على أهمية التحول إلى
الديمقراطية والشراكة والمساواة ،مؤ ّكدين التمسك بالحراك الشعبي حتى
تحقيق مطالب الثورة.
في المقابل ،قمعت قوات النظام المسيرات بالقنابل الغازية مخلفة سحب
الدخان السام التي ّ
غطت الشوارع.
وكان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان ميشيل
فورست أكد أن البحرين من بين الدول التي ما زالت تمارس حمالت تخويف
وتشهير واعتقاالت تعسفية وتهديدات مباشرة أو اعتداءات تعسفية بحق
المدافعين عن حقوق اإلنسان.
ونقل موقع «قناة اللؤلؤة» أن فورست وفي كلمته في مجلس حقوق اإلنسان
لألمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف ،وضع
البحرين في مقدمة الدول التي تشهد تصاعدا ً في عمليات االنتقام من المدافعين
عن حقوق اإلنسان مطالبا ً بوضع حد لجميع أشكال التخويف واالنتقام ضد
المدافعين عن حقوق اإلنسان فوراً.

} خضر سعادة خ ّروبي
تتناسل فصول المفاوضات ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة الدولية
(األميركية) ح��ول الملف ال��ن��ووي لطهران ،التي تسارعت
وتيرتها م��ع اح��ت�لال الشيخ «ال��وس��ط��ي» وال��م��ع��ت��دل حسن
روحاني ص��دارة المشهد السياسي في إي��ران ،بعد نجاحه
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��ي أج��ري��ت ع��ام  ،2013بناء
على وعده بالتصدي للمعضلة النووية التي شهدت تحقيق
اختراق تاريخي ،فيما رأت بعض الجهات أنه أشبه بـ«الخطأ
ال��ت��اري��خ��ي» ،ش��أن رئ��ي��س ال����وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين
نتنياهو.
ف��ي حقيقة األم���ر ،ي��م��ارس كثيرون «لعبا ً ف��ي السياسة»
ل���دى ت��ن��اول��ه��م ه���ذا ال��م��ل��ف ،ب��ع��ي��دا ً م��ن ش��ق��ه ال��ت��ق��ن��ي .وعلى
الجانبين اإليراني واألميركي هناك «جبهات رفض» تعرقل
الست .فالتيار
مسار االتفاق بين طهران ومجموعة ال��دول
ّ
«المحافظ» أو «ال��م��ت��ش��دّد» داخ��ل النظام اإلي��ران��ي وج��د في
«ن��زه��ة جنيف» الشهيرة بين وزي���ري الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف واألميركي جون كيري ذخيرة إعالمية
مناسبة إلط�ل�اق ال��م��واق��ف ض��� ّد ظ��ري��ف واس��ت��ج��واب��ه أمام
مجلس الشورى (البرلمان) .في الكواليس ،كالم كثير عن
العالقة بين «الرئيس» و«المرشد األع��ل��ى» ،ويسود اعتقاد
بأن ليس في استطاعة روحاني تجاوز الخطوط السياسية
المرسومة من قبل النظام اإليراني .وبعد اإلشارة إلى مديح
السيد علي خامنئي ،علناً ،لمرونة فريق بالده التفاوضي،
نقلت صحيفة «لوفيغارو» عن صادق خرازي ،سفير إيران
السابق في باريس ،قوله إنّ «المرشد» يرفض اتفاقا ً على
مرحلتين (سياسيا ً بداية ،وتقنيا ً الحقاً) ألنّ اتفاقا ً كهذا ،في
نظر خامنئي ،ال يحول على نحو قاطع دون تملص األميركيين
م��ن ال��وف��اء بالتزاماتهم ف��ي ش��أن رف��ع العقوبات على نحو
الخصوص .و«العقبة األس��اس» هي في ه��ذه المسألة على
نحو ما تقول الصحيفة الفرنسية .على الجانب األميركي،
«ي��رق��د» ال��ج��م��ه��وري��ون ال��ذي��ن ب��ات��وا ي��ح��وزون الغالبية في
الكونغرس بعد االنتخابات النصفية التي أجريت في تشرين
الثاني الماضي على موقف ال يبدو أنهم سيتزحزحون عنه
ع ّما ق��ري��ب ،لناحية رف��ض م��ا يعتبرونه «ات��ف��اق��ا ً سيئاً» قيد
التبلور في ما يتعلق بالملف النووي اإليراني.
ال��ف��ارق ،وف��ق بعض التحليالت ،أنّ «جناح المحافظين»
اإلي���ران���ي���ي���ن ي��ن��ط��ل��ق م���ن ح��س��اب��ات «ال��م��ص��ل��ح��ة القومية»
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة المبنية ع��ل��ى أس���س إيديولوجية
تنطوي على اعتبارات سياسية تعتبر أنّ الواليات المتحدة
تمارس عداء لشعوب المنطقة عن طريق سياساتها الداعمة
ل�لإره��اب بوجهيه التكفيري و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،بينما ينطلق
«المعسكر الجمهوري» في واشنطن من حسابات سياسية
ضيقة تعلي من شأن اعتبارات المصلحة «اإلسرائيلية» ،وال
أد ّل على ذل��ك س��وى إلقاء نتنياهو قبل ما يقارب األسبوع
كلمة في الكونغرس هي أق��رب ما تكون إل��ى جملة أكاذيب
مملة ومضللة اعتاد «بيبي» تكرارها منذ سنوات بال كلل،
وذلك وسط مقاطعة الفتة من قبل «ديمقراطيي» المؤسسة
التشريعية.
و ُينظر إلى «الرسالة التحذيرية» التي بعث بها أعضاء من
«الغالبية الجمهورية» فيها إلى النظام اإليراني ،في سابقة
تاريخية غير معهودة ف��ي الحياة السياسية والدستورية
األم��ي��رك��ي��ة ،على أن��ه��ا م��رآة تعكس ت��ط��وع ه��ؤالء ألداء دور
صندوق بريد في اتجاه إيران بالنيابة عن «حلف المتض ّررين»
في ت ّل أبيب وعواصم عربية.
بثقة الف��ت��ة ،يوضح المسؤولون اإلي��ران��ي��ون أنّ بالدهم
منتصرة ،سواء ت ّم التوصل إلى اتفاق بينها وبين «المجموعة
ال��دول��ي��ة» أم ال .وه��ي إذ تجيد ،وف��ق مراقبين ،اللعب على
سياسة «حافة الطاولة» خالل المفاوضات ،مع تالزم وثيق
الصلة بسياسة «حافة الهاوية» التي تمارسها في الميدان،
بالتزامن مع تسخين آلتها العسكرية في الخليج ،وتثبيت
رهاناتها في الملفات اإلقليمية ،سواء عبر الحكومات كما هي
الحال في العراق ،أو عبر الفاعلين من غير ال��دول (non-
 ، )state actorsكما هي الحال في اليمن.
وف����ي ال���ش���أن ال��ي��م��ن��ي ت���ح���دي���داً ،ي��ن��ت��ق��د دبلوماسيون
أميركيون س��اب��ق��ون ،منهم ه��ن��ري كيسنجر ،س��ل��وك إدارة
أوباما ويتهمونها بالعجز أمام ما يعتبرونه «مساعي إيران
ال��ع��دوان��ي��ة م��ن أج��ل بسط هيمنتها على ال��ش��رق األوس���ط»،
غامزين من قناة أنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا يبدي
استعدادا ً للقبول بدور طهران اإلقليمي.
سبق للرئيس األميركي المتأثر بأفكار مديري مجموعة
دراسات حول العراق ،لي هاملتون وجايمس بيكر ،الداعية
إل��ى االن��ف��ت��اح على س��وري��ة وإي����ران ،أن ع��بّ��ر ع��ن رغبته في
إرساء توازن جغرافي ـ سياسي أكثر استقرارا ً م ّما وصفه
بـ «الحرب األهلية واإلرهاب والمعارك الطائفية» .من وجهة
نظر أوباما وفريقه ال يجوز التفريط باتفاق وشيك ومحتمل
م��ع اإلي��ران��ي��ي��ن ،ال سيما أنهما يعلمان ،تمام العلم ،حدود
وحجم قدرات الدور اإليراني على ممارسة ما يمكن أن ينظر
إليه على أنه «تسهيل» أو «تعطيل» في غير مكان وأكثر من
ملف إقليمي ح��س��اس ،إل��ى درج��ة ح��ف��زت حكومات عربية
على االستيقاظ من سباتها على قضية تشكيل قوة عربية
مشتركة ،نأمل أال يكون األوان قد ف��ات عليها أو أن تكون
مجرد إجراء «خارج عن السياق» وحركة التاريخ.
من هذا المنطلقُ ،يحبذ لإلدارة األميركية أن ُتمنح طهران
هذا ال��دور ،بـ «السياسة» وفي إطار تفاوضي ،لما يمكن أن
يترتب عنه من التزامات من جانبها تجاه «المجتمع الدولي»،
ال���ذي تحتكر ال��والي��ات المتحدة ص��وت��ه ومصالحه بشكل
أساسي.
تنظر شخصيات معروفة بقربها لـ «إسرائيل» كمارتن
أنديك ،بعين القلق إلى اضطرابات المنطقة كمدخل قد يحمل
إدارة أوباما على االختيار بين التقارب مع اإليرانيين وبين
االصطفاف وراء حلفاء عرب و«إسرائيل» .البديل أسوأ وال
يتيح ارتياحا ً أكبر بالنسبة إلى واشنطن ،وهو أن تبادر إيران
من تلقاء نفسها ،وفي حِ ّل من أي تفاهمات ،إلى ممارسة هذا
الدور في الميدان .وهي اليوم ،وفق ما تشير إليه المعطيات
«على األرض» ،أقدر على ذلك من أي وقت مضى ،نظرا ً إلى
حسن استثمارها ألخطاء الغرب وخطايا األنظمة اإلقليمية،
وه��و م��ا تتخوف منه اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ،وي��ح��اول العرب
ال��ت��ص��دي ل��ه بخطايا أك��ب��ر وب��خ��ي��ارات أك��ث��ر خ��ط��ورة ،تق ّل
احتماالت التحكم بها مع الوقت ،لتتصاعد المخاوف من أن
تنقلب تفاعالتها في لحظة ما وينتج الخطر القائم مخاطر
بالجملة ،وعلى الجميع.

ال�سي�سي :الإخوان هم الأب الروحي
لجميع التنظيمات الإرهابية
تسود حالة من الغضب الشديد في الشارع
العراقي جراء مقتل عشرات العناصر من منتسبي
الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي وإصابة
آخرين في غارات شنها التحالف الدولي في مناطق
بيجي واألنبار.
وطالب عدد من ن��واب البرلمان العراقي أول
من أمس ،الحكومة العراقية بفتح تحقيق لمعرفة
أسباب تكرار «أخطاء» التحالف في قصف مواقع
تابعة للقوات العراقية.
وأكدت مصادر في قوات األمن العراقية مقتل 22
من عناصرها على األقل في غارات للتحالف على
مواقع لها على مشارف مدينة الرمادي في محافظة
األنبار ،فيما قالت مصادر أخرى إن أعداد القتلى
بالعشرات.
كما قتل العشرات من منتسبي اللواء  50في
الفرقة الـ 14ف��ي قصف للتحالف على بيجي
األربعاء.
في هذه األثناء ،نشرت «السومرية نيوز» ،وثائق
صادرة عن وزارة الدفاع توضح تفاصيل تعرض
القطعات العسكرية العراقية في قواطع عدة
لضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي.
إلى ذلك ،أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة
األنبار في العراق عن أن قوة أمنية دمرت مركبتين
مفخختين وقتلت انتحاريين اثنين كانا يستقالنهما
بإحباط هجوم لتنظيم «داعش» استهدف القوات
األمنية في الرمادي.
وق��ال المصدر لـ«السومرية نيوز» إن «قوات
الجيش وال��ش��رط��ة وبمساندة أب��ن��اء العشائر
أحبطت ،صباح اليوم ،هجوما ً لتنظيم «داعش»

استهدف القوات األمنية في منطقة التأميم ،غرب
ال��رم��ادي ،بواسطة انتحاريين اثنين يقودان
مركبتين مفخختين تم قتلهما وتفجير المركبتين
من دون حدوث خسائر بشرية».
ب��ال��م��وازاة ،أعلن نائب قائد الفرقة الذهبية
بمحافظة األنبار العميد عبد األمير الخزرجي ،أمس،
عن إحباط هجوم لتنظيم «داعش» وسط الرمادي،
وبين أنه تم إلحاق خسائر بشرية ومادية بصفوف

التنظيم.
وق��ال الخزرجي لـ«السومرية نيوز» إن «قوة
من الفرقة الذهبية تمكنت ،من إحباط هجوم
لتنظيم داع��ش اإلرهابي واإلجرامي على منطقة
الحوز ،وسط الرمادي» ،موضحا ً أن «مواجهات
واشتباكات عنيفة اندلعت مع التنظيم أسفرت عن
إلحاقهم خسائر بشرية ومادية كبيرة».

تخرج
البي�شمركة الكردية
ّ
فوج ًا من الآ�شوريين لقتال «داع�ش»
تم تخريج أول فوج من المقاتلين اآلشوريين في شمال العراق ،استعدادا ً لقتال «داع��ش»
واستعادة مناطقهم.
وأقامت قوات البيشمركة الكردية احتفاال ً أعلنت خالله أن الفوج الجديد سيتبع حكومة إقليم
كردستان ،التي تؤدي قواتها دورا ً رئيسيا ً في القتال ضد تنظيم «داع��ش» بعد سيطرته على
مساحات شاسعة في العراق.
وشهد معسكر «نمور الحراسات» بمنطقة فيشخابور ،قرب الحدود مع سورية استعراضا ً
عسكريا ً قام به عناصر الفوج ،بحضور مسؤولين من األكراد واآلشوريين.
ويشارك  600مقاتل من سهل نينوى في هذه الدورة ،التي ركزت على تدريبات بدنية ومحاضرات
عسكرية وعلى الرمي والتدريب على األسلحة الخفيفة بحسب آمر المعسكر .وأوضح أن «جميع
الذين شاركوا في الدورة هم متطوعون جاؤوا للدفاع عن مناطقهم ولتحريرها من أيدي داعش ثم
حمايتها».
يذكر أن هؤالء المقاتلين يندرجون ضمن «قوات حراسات سهل نينوى» التي تشكلت عام 2004
بتمويل من حكومة كردستان ،لحماية الكنائس في منطقة سهل نينوى قبل سيطرة «داعش» على
هذه المناطق.

ال�سلطة الفل�سطينية تتوجه بالئحة اتهام
�ضد «�إ�سرائيل» في المحكمة الجنائية
يتقدم الفلسطينيون ب��أول الئح ِة اتها ٍم ضد «إسرائيل» في المحكمة
الجنائية الدولية بداية من نيسان المقبل .وأعلن عضو اللجن ِة التنفيذي ِة
لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية أن هناك الئح َة اتها ٍم موجه ًة ضد
«إسرائيل» تشمل العدوان على غزة في صيف  2014والمستوطنات.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صرح خالل اجتماع
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورت��ه السابعة
والعشرين التي حملت عنوان الصمود والمقاومة الشعبية أن السلطة
الفلسطينية لن تتراجع عن طلباتها من المحكمة الجنائية الدولية إلجراء
تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها «إسرائيل» ،على رغم عرض حكومة
العدو إعادة مئات ماليين ال��دوالرات من أموال الضرائب الفلسطينية في

مقابل التخلي عن الدعوى .مؤكدا ً رفضه المقايضة على الذهاب لمحكمة
الجنايات بمستحقات الضرائب التي تحتجزها «إسرائيل» .
ايام قليلة تفصل الفلسطينيين عن نقل معاناتهم وفضح جرائم االحتالل
أمام الجنائية الدولية إذ ان األول من أيار سيحمل معه اعتراف المحكمة
بدولة فلسطين.
تبقى نتائج التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية قيد الرهان نظرا ً الى
نحياز العالم الكامل مع العدو .فلم ير الفلسطينيون اي نتائج ملموسة على
أرض الواقع لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري،
ما يجعلهم متخوفين من الوصول الى النتيجة نفسها مع محكمة الجنايات
الدولية.

في تظاهرات حا�شدة...
اليمنيون يحذرون من التدخل الخارجي
خرج عشرات آالف اليمنيين اليوم الجمعة في
مسيرة جماهيرية حاشدة بالعاصمة صنعاء
رفضا للتدخل الخارجي في القرار اليمني.
واعرب المشاركون عن استنكارهم لمواقف
دول مجلس التعاون تجاه اليمن ،والتي تسعى
الى تشتيت الكلمة بين اليمنيين.
واع��ل��ن ال��م��ت��ظ��اه��رون ع��ن رف��ض��ه��م ل��ع��ودة
الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي للحكم،
ولتحركاته ف��ي الجنوب ومطالبته بالدعم
العربي واالميركي.

وصدر بيان عن المنظمين اكد استمرار الجهود
الثورية حتى تحقيق ام��ن واستقرار بالدهم.
وجدد رفضه اي تدخل من قوى اقليمية ودولية
لفرض الوصاية على اليمن.
وتاتي المسيرة تلبية لدعوة اللجنة الثورية
العليا للتظاهر دعما لالستقرار واستقالل القرار
ورفضا ً لمواقف دول مجلس التعاون الذي اجتمع
وزراؤه في الرياض لبحث االزمة اليمنية.
من جهتها ،جددت اللجان الثورية اليمنية
رفضها نقل الحوار الى خارج البالد واعتبرت

دعوة هادي محاولة مباشرة وخطيرة لاللتفاف
على خيارات الشعب اليمني.
وك��ان قد عقد وزراء خارجية دول مجلس
ال��ت��ع��اون اجتماعا ف��ي ال��ري��اض ي��وم ام��س،
خصص لبحث االوضاع في المنطقة خصوصا ً
اليمن ،حيث اكد وزير الخارجية القطري خالد
العطية موقف دول المجلس تجاه األزم��ة في
اليمن الداعمة لما اسماها بالشرعية الدستورية
الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ،بحسب
قوله.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة خص بها صحيفة
«واشنطن بوست» إن جماعة اإلخ��وان المسلمين هي المنظمة األم للفكر
المتطرف ،واألب الروحي للمنظمات اإلرهابية كافة .وتابع أن جميع المتطرفين،
بمن فيهم تنظيم «داعش» يستمدون أفكارهم من بئر واحدة.
واعتبر السيسي أن اإلخ��وان «حولوا مصر إلى جحيم» .وتساءل« :هل
تتصور بلدا ً مثل مصر يصبح شبيها ً بحركة طالبان ويدمر األهرامات؟» .وأعرب
عن ثقته بأنه لو بقي اإلخوان في السلطة ،لحاولوا تدمير المعابد الفرعونية.
وذكر أنه لم يستغرب على اإلطالق عندما بدأ «داعش» بقطع رؤوس الرهائن
الذين في قبضته ،ذلك أنه يعرف المتطرفين جيداً.
وأردف الرئيس المصري قائالً« :إذا فشل هذا البلد ،ستنزلق المنطقة بالكامل
في دوامة من الفوضى التي من شأنها أن تمثل خطرا ً كبيرا ً على جميع البلدان
في المنطقة ،بما فيها «إسرائيل» ،وستمتد إلى أوروبا».
واعتبر السيسي أن هناك «سوء فهم» بين القاهرة وواشنطن .ودعا الواليات
المتحدة إلى «دعم مصر ،ودعم اإلرادة الشعبية للمصريين .السيسي يعكس
اإلرادة الشعبية للمصريين».
بشأن القضية النووية اإليرانية قال السيسي إنه يجب منح الرئيس أوباما
مزيدا ً من الوقت لكي يعالج هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية .ودعا إلى تفهم
القلق «اإلسرائيلي» في هذا السياق أيضاً .وتطرق إلى العالقات المصرية –
«اإلسرائيلية» قائالً« :نحترم معاهدة السالم مع «إسرائيل» منذ يوم توقيعها».

بين ر�سائل وعرائ�ض الأميركيين
وح�سم �إيران في العراق
ٌ
تخبط و�إرباك ...وخداع
وا�شنطن:
} رئبال مرهج
« إن رسالة أعضاء الكونغرس تدل على انهيار األخالق السياسية في
النظام األميركي» ،ها هو الر ّد اإليراني على رسالة األعضاء الجمهوريين في
الكونغرس يأتي سريعاً ،وهذه المرة من رأس الهرم السيد علي خامنئي،
كاشفا ً الخداع الذي يتبعه الطرف المقابل وعادته في الغدر.
السيد خامنئي وفي رده الواثق كشف حجم نفاق وارتباك السياسة
األميركية التي تعاني من انعدام خططها وتخبطها في اتخاذ القرارات
السياسية االستراتجية بعد فشلها السياسي والعسكري في إعادة رسم
خرائط المنطقة كما تريد وتشتهي اللوبيات «اإلسرائيلية» المتغلغلة داخل
كبرى قوى األحزاب السياسية المقررة في الواليات المتحدة األميركية.
إذ يرى بعض المراقبين أن الرسالة التي وجهت من قبل بعض أعضاء
الجمهوريين في الكونغرس إلى القيادة اإليرانية تكشف عن العالقة بين
هؤالء األعضاء ورئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو والتعاون
في ما بينهم للتدخل في سياسة الرئيس األميركي بارك أوباما تجاه إيران،
كما ينظر إليها باعتبارها تضع الروابط السياسية بين نتنياهو والجمهوريين
فوق العالقات الثنائية بين «إسرائيل» والواليات المتحدة .
الديمقراطيون ع ّرابو االتفاق النووي المرتقب مع إيران ،استنهضوا كل
الهمم للدفاع عن قرارهم مستندين إلى العريضة التي وقعها أكثر من 160
ألف شخص على موقع البيت األبيض تحثه على مالحقة  47من أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريين بتهمة الخيانة ألنهم وجهوا رسالة إلى القادة
اإليرانيين ،مشككين التزام بالدهم باتفاق نووي محتمل مع إيران.
أوباما الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز ما يعطي حزبه دفعا ً إضافيا ً قبل
االنتخابات الرئاسية المقبلة العام المقبل ،وجد في العريضة سببا ً مقنعا ً
إلدانة رسالة الجمهوريين التي جاوزت المئة ألف موقع وهو الرقم الذي عاد ًة
يتجاوب مع مضمونه البيت األبيض.
العريضة التي اعتبرت أن أعضاء مجلس الشيوخ وبينهم ثالثة مرشحين
محتملين إلى الرئاسة في  2016ارتكبوا خيانة عبر انتهاك قانون لوغان
لعام  1799والذي يمنع على المواطنين التفاوض مع حكومات أجنبية من
دون تصريح ،كشفت عن كبر حجم التباين الداخلي في رسم استراتيجية
السياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركية وعمق الخالفات بين
القوى السياسية الكبرى في واشنطن ،وما تثيره من جدال لن ينتهي ربما
قبل االنتخابات الرئاسية المقبلة ،التي يبدو أن أسلوب التعامل مع إيران
واالتفاقيات المتوقع إنجازها معها ،ستكون أحد أهم العوامل في تحديد
نتائجها ومصيرها.
نجاح إي��ران وحلفائها في شرق المتوسط ،في اتباع سياسة الحكمة
والصبر في يد والقوة في يد أخ��رى ،تسبب بخالفات داخلية وخارجية
للسياسة األميركية ،ال بل كشف أيضا ً عمق االرتباك األمريكي في التعامل
مع القضايا واألزمات الخارجية والتي سببتها واشنطن بنفسها طيلة العقد
الماضي.
وال يتوقف تخبط واشنطن على صعوبة إقرار االتفاق النهائي النووي مع
إيران ،بل يتعداه إلى تناقض سياستها في زعمها محاربة اإلرهاب الذي يمثله
تنظيم «داعش» في سورية والعراق ،فبعد تشكيلها الحلف الدولي وترؤسها
قيادته في حربه «المفترضة» ضده ،ها هو رئيس أركان القوات األميركية
مارتن ديمبسي يكشف قلقه من دعم إيران لقوات الحشد الشعبي العراقية
التي تقاتل التنظيم اإلرهابي ،وإذ به يعترف بنفاق الواليات المتحدة األميركية
في تعاملها مع التنظيم ،بعد توارد االنتصارات التي يحققها الجيش العراقي
والقوات الحليفة له وبعد مشاركة أقوى الجنراالت اإليرانيين ودعم العشائر
العربية «السنية» للقوات المشتركة ،الذي جاء مخالفا ً لتوقعات وأمنيات
ديمبسي الذي «استفزته» سرعة انتصارات وتحرك القوات المشتركة في
تحريرها لألراضي العراقية من براثن «داعش».
ليبدو جليا ً صدق الموقف اإليراني ووف��اءه بوعوده والتزاماته ،سواء
الدولية منها بخصوص ملفها النووي أو في دعمها للحكومات العراقية
والسورية في حربها ضد المجموعات اإلرهابية ،بينما تكتفي واشنطن
بالثرثرة من دون فعل ،فتقع فريسة نفاقها وارتباكها السياسي ،ليندفع وزير
خارجيتها جون كيري للتذرع بعدم قدرة أميركا على إنهاء «داعش» بأن ذلك
يتطلب تفويضا ً جديدا ً الستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم ،لعله يعطي
أوباما صدقية أكثر بين حلفائه وغطاء سياسيا ً يساعده في تنفيذ وعوده .
مشروع التفويض الجديد الذي نوقش في مجلس الشيوخ األمريكي يعطي
صالحية الحرب على «داعش» من دون أي قيود جغرافية ،إذ أكد كيري أن
مدة الثالث سنوات التي حددها المشروع ستضمن بالتأكيد هزيمة التنظيم
في العراق وسورية.
فهل هذا المشروع الذي قدمته إدارة اوباما يأتي كاستغفار لها بعد كشف
نفاقها في محاربة اإلره��اب ومحاولتها اللحاق بإيران التي طبقت الكالم
بالفعل؟ ،أم أنه تبرير جديد الهدف منه رفع حظوظ الحزب الديمقراطي في
النجاح باالنتخابات الرئاسية المقبلة بعد تعالي األصوات المنتقدة لتباطؤ
واشنطن في حربها ضد «داعش»؟

