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الجي�ش الرو�سي يبد�أ مناورات ع�سكرية �ضخمة لمختلف �صنوف الأ�سلحة
تجرى في جنوب وش��رق روسيا
م��ن��اورات عسكرية واسعة النطاق
تشارك فيها وحدات المدفعية ،فيما
تجرى تدريبات لسالح الجو وقوات
الدفاع الجوي في كل أنحاء البالد
تقريباً.
أما سفن األسطول الحربي الروسي،
فتشارك في مختلف الفعاليات على
مساحات شاسعة من بحر البلطيق
وصوال ً إلى بحر اليابان.
وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن
التدريبات المكثفة ستتواصل حتى
نيسان المقبل .وردا ً على قلق الغرب
إزاء نشاطات الجيش الروسي ،تصر
موسكو على أن تدريب الجيش يعد
شأنا ً داخليا ً روسيا.
وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع
الروسية ،يجري الجيش الروسي
سنويا ً نحو  3.5أل��ف مناورة على
مختلف المستويات.
وانطلقت تدريبات واسعة النطاق
ل��ق��وات المدفعية ،تشمل ميادين
رماية في الدائرة الفيدرالية الجنوبية
ودائ��رة شمال القوقاز ودائ��رة القرم،
حيث ي��ش��ارك ف��ي تلك التدريبات
التي تستهدف تنسيق عمل وحدات
المدفعية في ظروف القتال ،أكثر من
 8آالف عسكري وأكثر من  1.5ألف
وحدة من األسلحة واآلليات الحربية،
بما في ذلك الراجمات الصاروخية
«ت����ورن����ادو-غ» ،وال��م��داف��ع ذاتية
الحركة «خوستا» .وأوضحت وزارة
الدفاع الروسية أن تلك التدريبات
ت��أت��ي وف��ق خطة وض��ع��ت سابقاً،
وستستمر حتى  10نيسان المقبل.
وفي األسبوع الماضي بدأ  4.5ألف
من عناصر قوات المدفعية مناورات
في مقاطعات كيميروفو وأورينبورغ
وتشيالبينسك ،بهدف التدرب على
إدارة الضربات الصاروخية ونيران
المدفعية .ومن األسلحة المستخدمة
في المناورات مدافع الهاوتزر ذاتية
الحركة م��ن ط��راز «مستا — أس»
و»أكاتسيا» و»غفوزديكا» وراجمات
الصواريخ «غراد» و»أوراغان».
في جزيرة ساخالين في الشرق
األقصى الروسي انطلقت تدريبات
لقوات الدبابات بمشاركة أكثر من

 300عسكري.
وب�����دأت س��ف��ن أس���ط���ول البحر
األس��ود ال��روس��ي م��ن��اورات للتدرب
على توجيه ض��رب��ات صاروخية
إل��ى مجموعة م��ن سفن ال��ع��دو ،إذ
قامت بعدد من عمليات الرماية .كما
يتعين على طواقم السفن في القريب
العاجل إطالق نار المدفعية في إطار
ت��دري��ب��ات أخ���رى تستهدف تنظيم
الدفاع الجوي.
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ،ت��ت��درب
س��ف��ن أس��ط��ول ال��ش��م��ال ال��روس��ي
على الرماية بالمدفعية ،إذ أطلقت
السفينة الصاروخية «أيسبرغ» النار
على أهداف بحرية وجوية وساحلية
في ميادين الرماية ببحر بارينتس.
وفي الدائرة العسكرية الشرقية،
انطلقت مناورات بحرية تشارك فيها
سفينتا اإلن��زال الكبيرتان «األميرال
ن��ي��ف��ي��ل��س��ك��ي» و»ب��ي��ري��س��ف��ي��ت».
ويضم برنامج المناورات التدرب
ال��ق��ت��ال��ي وال���رم���اي���ة ع��ل��ى أه��داف
ساحلية.
كما بدأت وحدات مشاة البحرية
تدريبات ف��ي جمهورية داغستان
ومقاطعة أستراخان لتعزيز المهارات

في مجال الدفاع المضاد لعمليات
اإلنزال .ويشارك في المناورات قرابة
 400عسكري ونحو  30آلية من
اآلليات الحربية والخاصة.
وفوق مياه بحر بارينتس أجرى
سالح الجو الروسي تدريبات واسعة
النطاق ،ضم برنامجها باإلضافة
إلى عمليات الرماية ،عملية التصدي
لضربة العدو االفتراصي ،وشارك في
العملية أكثر من  40طائرة من طراز
«ميغ »-31و»سو -24إم».
أم��ا ط��ائ��رات ال��دائ��رة العسكرية
الجنوبية ،فتشارك ف��ي تدريبات
متواصلة في مقاطعة ستافروبول،
حيث على طياري مقاتالت «سو-25
س م» القيام بنحو  30تحليقا ً وإطالق
 80صاروخا ً غير موجه وقرابة 800
طلقة من مدافع الطائرات.
وتشارك قوات الدفاع الجوي في
التدريبات في سماء روسيا أيضاً ،إذ
يتركز نشاطها في جنوب روسيا وفي
القرم والقواعد الروسية في أرمينيا
وأوس��ي��ت��ي��ا الجنوبية وأب��خ��ازي��ا.
ويشارك في المناورات أكثر من ألفي
عسكري ونحو  500آلية حربية.
وستستمر ال��ت��دري��ب��ات ح��ت��ى 10

نيسان المقبل.
وت����ج����ري ت����دري����ب����ات أخ����رى
لقوات ال��دف��اع الجوي في مقاطعة
كالينينغراد بمشاركة أكثر من 500
عسكري و 100آل��ي��ة ح��رب��ي��ة ،بما
ف��ي ذل��ك المنظومات الصاروخية
«إي��غ�لا» و»تونغوسكا» المضادة
للجو ،ومدفعية «شالكا» ومنظومات
«تور» المضادة للجو التابعة للقوات
الساحلية في أسطول بحر البلطيق.
كما تجري التدريبات في وسط
روسيا وشرقها .وفي إطار تدريبات
واسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي
ف��ي ال��دائ��رة العسكرية الشرقية،
ستقوم وحدات الحرب اإللكترونية في
ج��م��ه��وري��ة ب��وري��ات��ي��ا ب��اس��ت��خ��دام
ال��م��ن��ظ��وم��ات ال��م��ض��ادة ل��ل��رادارات
«كراسوخا -2أو» و»ك��راس��وخ��ا 4
إس» و»بوريسوغليبسك »-2وأحدث
وس��ائ��ل ال��ح��رب اإللكترونية التي
تسلمتها الوحدات أخيراً.
وت��واص��ل ال��ق��وات الصاروخية
االسراتيجية مناوراتها الرامية إلى
إدارة وح��دات وتشكيالت القوات،
وال��ت��ي ب���دأت ف��ي م��ي��دان ال��رم��اي��ة
كابوستين يار بمقاطعة أستراخان.

ويضم برنامج المناورات التي تركز
على تدريب هيئات القيادة واألركان،
عمليات رم��اي��ة ،وذل���ك بمشاركة
نحو ألفي عسكري وقرابة  100آلية
حربية.
وكان ألكسندر فيرشبو نائب األمين
العام لحلف «الناتو» قد اتهم روسيا
بأنها تتصرف بشكل غير مسؤول في
ما يخص إجراء التدريبات وتطوير
األسلحة الجديدة .واعتبر أن مسارات
تحليقات القاذفات الروسية أصبحت
أقرب إلى حدود دول الحلف مما في
السابق.
لكن الفريق فيكتور بونداريف
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات ال��ج��وي��ة في
روسيا اعتبر أن مثل هذه االتهامات
تستهدف صرف األنظار عن تعزيز
القدرات العسكرية لحلف األطلسي
قرب الحدود الروسية.
يذكر أن الواليات المتحدة بدأت
بنشر ث�لاث��ة آالف ج��ن��دي ف��ي دول
البلطيق ،بذريعة تكثيف النشاط
العسكري الروسي في المنطقة.
لكن من ال��واض��ح أن التدريبات
العسكرية األخ��ي��رة ال��ت��ي يجريها
الجيش الروسي في آذار الجاري،
بما في ذلك في القرم التي انضمت
إلى قوام البالد منذ عام ،تأتي أيضا ً
في سياق إظهار المستوى الرفيع
لجاهزية الجيش الروسي ،بخاصة
في ظل استمرار األزمة في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو قد أعلن أن روسيا تمكنت من
تشكيل مجموعة قوات متكاملة في
القرم ،تضم  7تشكيالت جديدة و8
وحدات من مختلف أصناف القوات
ال��ع��س��ك��ري��ة .وج����اءت تصريحات
ال��وزي��ر أث��ن��اء زي���ارة ق��ام بها لمقر
أرك��ان الدائرة العسكرية الجنوبية
حيث اطلع على عمل مركز التحكم
بالوحدات العسكرية فيها.
وت���رى وزارة ال��دف��اع الروسية
أن تعزيز ق��درات القوات المرابطة
ف��ي ال��ق��رم يمثل ردا ً مناسبا ً على
تصاعد الوضع الجيوسياسي في
المنطقة ،ال سيما تكثيف نشاط حلف
«الناتو» واستمرار الحرب األهلية في
أوكرانيا.

زاخارتشينكو وبلوتنيتسكي
اإلجراءات لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا،
منها اتفاق بشأن وق��ف إط�لاق النار ب��دءا ً
من  15شباط وسحب األسلحة الثقيلة من
خط التماس بين الطرفين وتبادل األسرى
وإج���راءات ترمي إل��ى التوسية السياسية
طويلة األمد.
وتسود حالة من الهدوء مدينة دونيتسك
بعد توقف العمليات القتالية بشكل عام.
وفي ظل تحسن الوضع األمني تتواصل في
المدينة عمليات إع��ادة اإلع��م��ار ،إذ تمكنت
السلطات من إع��ادة التيار الكهربائي إلى
بعض األحياء .لكن ما زالت  16محطة توزيع
كهرباء مصابة بالشلل في ظل انعدام التيار.
أم���ا ب��ل��دة دي��ب��ال��ت��س��ي��ف��و ال��ت��ي ش��ه��دت
معارك طاحنة بين ق��وات الدفاع الشعبي
والجيش األوك��ران��ي ف��ي شباط الماضي،
فقال رئيس «جمهورية دونيتسك» ألكسندر
زاخارتشينكو إن الجنود األوكرانيين زرعوا
األلغام في  90في المئة من مساحة البلدة.
تجدر اإلشارة إلى أن قوات الدفاع الشعبي
أعلنت الشهر الماضي محاصرة ديبالتسيفو
التي كانت قاعدة لمجموعة كبيرة من القوات
األوكرانية .ونفت كييف تلك التصريحات،

تجري في األمم المتحدة بعيدا ً من األضواء مفاوضات
حثيثة بشأن إعداد قرار في مجلس األمن الدولي لشطب
العقوبات المفروضة على إي��ران ،تشارك فيها بعثات
ال���دول الخمس ال��دائ��م��ة العضوية ف��ي مجلس األم��ن
وألمانيا ،إلى جانب البعثة اإليرانية.
ومن المفترض أن يعتمد القرار بتصويت في مجلس
األمن فور التوصل إلى اتفاق ،حيث من المتوقع أن يكون
نص القرار شامالً ونهائيا ً ويفيد بأن المجتمع الدولي
توصل إلى تفاهم يجعل العقوبات مخالفة للشرعية
الدولية .وبالتالي ال يسمح للقوانين الوطنية بتجاوزه،
وه��و ش��رط وضعته إي��ران ول��ن تقبل االت��ف��اق النووي
النهائي من دونه.
وقال دبلوماسيون إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال
توقيع االتفاق النووي ،مؤكدين أن صوغ القرار ال تسمح
ألية دولة بالتنصل عن تنفيذه.
وينتظر أن تجري جولة ج��دي��دة م��ن المفاوضات
بين إي��ران ومجموعة  1+5تنطلق األسبوع المقبل من
أجل حسم الملفات العالقة بين الجانبين بعد أن جرى
الحديث عن تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق.
وف��ي السياق ،ق��ال عضو مجلس الشيوخ األميركي
جون ماكين ،إن الجمهوريين متمسكون برسالة وجهوها
للقادة اإليرانيين بإلغاء أي اتفاق نووي على رغم من
انتقادات حادة من البيت األبيض والديمقراطيين.
وأضاف ماكين« :أنه كان من الممكن أن يأخذ أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريين مزيدا ً من الوقت للمناقشة،

مؤكدا ً عدم أسفه على ذلك».
من جانبهم ،وجه الديمقراطيون االتهام للجمهوريين
بمحاولة تحويل المناقشة بشأن المفاوضات النووية
الى مسألة حزبية بعد أن تعاون الحزبان على مدى
سنوات في هذا الملف.
إلى ذلك ،افتتحت ايران مصنعا ً ضخم إلنتاج ألياف
الكربون « »T-300لالستخدام في الصناعات الدفاعية
بقدرة استيعابية تصل إلى إنتاج  150طنا ً من األلياف
سنويا ً وذلك بمشاركة وزير الدفاع العميد حسين دهقان
وعدد من المسؤولين.
وأشار دهقان خالل مراسم تدشين خط إنتاج ألياف
الكربون في المصنع إل��ى استراتيجية وزارة الدفاع
اإليرانية في إنتاج المواد األساسية المتطورة التي
تستخدم في الصناعات الدفاعية وتغطي أيضا ً الحاجات
غير العسكرية في الصناعات األخرى.
وتابع أن «ألياف الكربون مادة حساسة تستخدم في
قطاعات صناعة السيارات والمنصات البحرية لعملية
الحفر واستخراج النفط والغاز وشفرة توربينات الرياح
والمعدات الرياضية مثل القوارب والدراجات والبناء
وتقويم المباني القديمة والخرسانات».
وصرح وزير الدفاع اإليراني أنه تم تنفيذ جميع مراحل
إنشاء المصنع نظير تصميم وتصنيع المعدات واألجهزة
محليا ً تماماً .يذكر أن ألياف الكربون يمكن استعمالها
أيضا ً في الصناعات النووية وتحديدا ً في تشغيل أجهزة
الطرد المركزي بهدف تخصيب اليورانيوم.

هل يراهن ( ...تتمة �ص)1

دونيت�سك ولوغان�سك تدعوان برلين وباري�س
�إلى ال�ضغط على كييف لتنفيذ اتفاقات مين�سك
دع���ت ق��ي��ادة «دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك
الشعبيتين» برلين وباريس إلى الضغط
على كييف من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك.
ووج��ه ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور
بلوتنيتسكي رئيسا «جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين» في شرق أوكرانيا
رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل تتضمن
دعوة إلى وقف تمويل كييف وحظر دخول
رئيس الوزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك
وغيره من كبار المسؤولين لالتحاد األوروبي،
كما طلبا من فرنسا وألمانيا إرسال خبراء إلى
شرق أوكرانيا إلعادة إقامة النظام المصرفي
في المنطقة.
وأعرب زاخارتشينكو وبلوتنيتسكي عن
أملهما في أن برلين وباريس ستؤثران في
كييف من أجل اإلس��راع في تبني البرلمان
األوكراني ق��رارا ً بشأن تحديد مناطق شرق
أوك��ران��ي��ا ال��ت��ي ستتمتع ب��وض��ع سياسي
واقتصادي خاص.
وك��ان��ت سلطات «جمهورية دونيتسك
الشعبية» قد حذرت كييف من أن تجاهلها
لشروط اتفاقات مينسك في ما يتعلق بمنح
نظام الحكم الذاتي لمناطق شرق أوكرانيا قد
يؤدي إلى نسف تطبيق تلك االتفاقات.
وتنتهي (اليوم) السبت المهلة الزمنية
التي تمنحها اتفاقات مينسك لكييف لتحديد
األراضي التي يشملها «النظام الخاص» أي
الحكم الذاتي المقدم للمناطق الخاضعة
لسيطرة ق��وات ال��دف��اع الشعبي ف��ي شرق
أوكرانيا.
وقال دينيس بوشيلين مفوض «جمهورية
دونيتسك» في مفاوضات مينسك «بقي أمام
كييف  24ساعة للوفاء بالتزاماتها .وإذا لم
يتخذ القرار في غضون  24ساعة ،فسيرى
العالم برمته بوضوح كييف أنها ال تنوي
الوفاء بخريطة الطريق التي تم االتفاق عليها
في مينسك» ،مشيرا ً إلى أن عدم التزام كييف
البند المذكور قد يؤدي إلى نسف اتفاقات
مينسك والعملية السلمية كلها.
يذكر أن زعماء «رباعية النورماندي»
نسقوا خالل مفاوضات استغرقت ساعات
طويلة في مينسك يوم  12شباط حزمة من

مفاو�ضات بين �إيران والدول ال�ست
لرفع الحظر فور التو�صل التفاق
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لكنها أع��ل��ن��ت ف��ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف سحب
وحداتها العسكرية كافة من ديبالتسيفو
التي سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي في
 19شباط.
وفي السياق ،أعربت الرئاسة الروسية عن
قلق موسكو من رفض كييف تنفيذ التزاماتها
بالعفو عن مشاركين في النزاع المسلح في
منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا)
وتهيئة الظروف المناسبة إلجراء انتخابات
هناك.
وف��ي حديث لوكالة «أسوشيتد ب��رس»
األميركية ،ق��ال المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف إن السلطات األوكرانية ال
تتخذ خطوات إلنعاش منطقة دونباس ماليا ً
واقتصادياً.
وبحسب بيسكوف ،فإن أوكرانيا تماطل
في تنفيذ اتفاقات مينسك المتعلقة بوقف
إط�لاق النار وسحب األسلحة الثقيلة من
خط التماس بين العسكريين األوكرانيين
وقوات الدفاع الشعبي في دونباس ،مضيفا ً
أن م��وس��ك��و ت��ع��ول ع��ل��ى تمسك الطرفين
بالتزاماتهما.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن

االتفاق الذي جرى التوصل إليه في مينسك
 12شباط الماضي أسهم في تخفيض حدة
العنف في منطقة النزاع المسلح.
وأس��ف��رت ال��م��ف��اوض��ات الصعبة التي
أجراها قادة «مجموعة النورماندي» حول
أوكرانيا (روسيا ،أوكرانيا ،فرنسا ،ألمانيا)
في مينسك  12شباط عن تبني «مجموعة
اإلجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك».
وضمت هذه الوثيقة عددا ً من البنود ،بينها
وقف إطالق النار في بعض مناطق مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك اعتبارا ً من الـ  15من
شباط ،وسحب الطرفين أسلحتهما الثقيلة
من خط التماس ،إلى جانب إجراءات أخرى
من شأنها المساعدة على تحقيق تسوية
سياسية راسخة للوضع في المنطقة.
إل���ى ذل����ك ،ش��ن ال��س��ي��ن��ات��ور األم��ي��رك��ي
الجمهوري جون ماكين هجوما ً ح��ادا ً على
وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير
بسبب موقف األخير من األزم��ة األوكرانية،
معتبرا ً أنه ال يملك أية صدقية.
واتهم ماكين شتاينماير بانتهاج سياسة
االسترضاء تجاه الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،وقال «إنه ينتمي إلى مدرسة نيفيل
تشامبرلين في الدبلوماسية» ،في إشارة إلى
اتفاق ميونيخ الذي وقع عليه رئيس الوزراء
البريطاني تشامبرلين مع هتلر وموسوليني
عام .1938
وقال ماكين للصحافيين إن شتاينماير «هو
الشخص نفسه التي يرفض بجانب حكومته
فرض أية قيود على تصرف فالديمير بوتين
الذي يذبح األوكرانيين بينما نتحدث نحن
هنا» ،وأض��اف« :إن��ه بالنسبة لي ال يمتلك
صدقية على اإلطالق».
تجدر اإلش��ارة إلى أن وكالة «بلومبرغ»
ذكرت أن الهدف الرئيسي لزيارة شتاينماير
إل��ى واشنطن هو إقناع القيادة األميركية
بعدم توريد األسلحة إلى أوكرانيا.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن م��ص��در ف��ي وزارة
الخارجية األلمانية أن شتاينماير سيشير
خالل لقاءاته مع المسؤولين األميركيين إلى
أن عملية السالم في أوكرانيا وإحراز تقدم في
تطبيق اتفاقات مينسك بحاجة إلى مزيد من
الوقت.

 دول����ي����اً ،ب��ع��ي��دا ً ع���ن م��ن��اق��ش��ات جنسالمالئكة ،ودرجة قوة روسيا والصين وحجم
تأثيرهما ،ف��األك��ي��د ال���ذي تكتب عنه يوميا ً
كبريات الصحف األميركية واألوروبية ،هو
أن موسكو وبكين صارتا اليوم على درجة
م��ن ال��ش��راك��ة أك��ب��ر م��ن أم���س وستصيران
غدا ً على درجة أكبر من اليوم ،بغض النظر
عن حجم ه��ذه الشراكة أم��س واليوم وغداً،
فالقياس هو بالنسبة ،وبالتالي فحجم هذه
الشراكة المتنامي ،يؤسس لغد يكون حجم
التفرد األميركي فيه أق��ل من اليوم وحكما ً
أقل من األمس.
 إذا ك���ان ال���ره���ان ع��ل��ى م��رح��ل��ة اهتزازص��ورة ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة ،ل��ه أسبابه من
قبل ،كما ال��ره��ان على فشل التفاهمات مع
إي�����ران ،أو ال���ره���ان ع��ل��ى رف���ض االع���ت���راف
ب���ال���دور ال���روس���ي ،ف���م���اذا ي��م��ك��ن أن يكون
الرهان اليوم؟
 ال��ره��ان على التسويات لتصنع مناخا ًضاغطا ً على إي���ران ،فيولد أس��ب��اب تضغط
على حزب الله ،أسقطه اختبار عملية مزارع
شبعا ،عندما ظهر ب��وض��وح ،أن االنخراط
األميركي اإليراني ،تميل فيه كفة تقديم إيران
التغطية لحلفائها وف��ي مقدمهم ح��زب الله،
بينما الضغط للتراجع تمارسه واشنطن على
حلفائها ،وهذه ليست حالة شاذة بل قانون
ع��ام ،ألن م��ا ينسحب على تعامل واشنطن
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ي��س��ري ب��ص��ورة أش���د على
السعودية وتركيا وحلفائهما ،ولذلك قالت
أميركا لـ»إسرائيل» أن الضربة موجعة لكنها
ال تستحق حرباً ،بينما قالت إي��ران ألميركا
لقد تخطت «إسرائيل» الخطوط الحمر ويجب
أن تدفع الثمن.
 الرهان على المواجهة ،لتصنع معادالتت��س��ه��ل اس��ت��ب��ع��اد ال��ع��م��اد ع����ون م���ن سباق
ال��رئ��اس��ة ،ال م��ك��ان ل��ه ف��ي ال��واق��ع ،ألن��ه في
زمن المواجهات ،ي��زداد التصلب والتمسك
بالخيارات ،أم��ا إذا ك��ان ال��ره��ان على نتائج
مواجهة يظن فيها ال��م��راه��ن��ون ،تغييرا ً في
موازين القوى ،فيفترض أن كل شيء يقول
لهم إنه مع كل يوم يمضي تتراجع نسب هذه

الفرضية ،وأنه بعد خروج أميركا من دائرة
ق��وى ال��ح��رب المباشرة منذ تسوية الملف
الكيماوي السوري ،خرجت «إسرائيل» بعد
عملية م���زارع ش��ب��ع��ا ،وخ��رج��ت السعودية
بعد أحداث اليمن ،وتخرج تركيا بعد معارك
حلب.
 الرهان الذي يجري تداوله بصورة خبيثةسراً ،هو الرهان على األعمار ،والقول ننتظر
إل��ى م��ا بعد العماد ع��ون وق��د بلغ الثمانين،
وإذا كنا تحملنا سنة م��ن ال��ف��راغ فلنتحمل
أك��ث��ر ،وع��ل��ى رغ���م ب��ش��اع��ة ال��ق��ول ،ي��ج��ب أن
ي��ع��رف أصحابه أن��ه غير واق��ع��ي ،فاألعمار
بيد ال��ل��ه ،أط��ال الله بعمر العماد ع��ون ،لكن
بكل األح��وال ،ما بعد العماد عون ألي سبب
ك��ان ،سيتكرر األم��ر بالنسبة إلى حزب الله
مع الوزير سليمان فرنجية كمرشح معتمد
بذات القوة وذات الحسابات ،فال جدوى من
الرهان.
 يبقى ره���ان واح���د ،ه��و أن تخلق حالة«داع��ش» دينامية سياسية اجتماعية طائفية
وعسكرية ،تجعل التخلص م��ن ه��ذا الخطر
مستحيالً بمقدرات حلف المقاومة وحده،
وت��ف��رض ع��ل��ى ق���واه وح��ك��وم��ات��ه وأح���زاب���ه،
السعي لدور سعودي تركي أميركي ،كل في
مجال ،لتأمين توازنات المعركة التي ال بد منها
ألمن المنطقة ،وفي قلبها أمن قوى المقاومة،
وأنه لقيام هذه التفاهمات على المعركة ال بد
من تفاهمات على ملفات الخالف والتنازالت
ال��م��ت��ب��ادل��ة ف��ي��ه��ا ،وم��ن��ه��ا ال��رئ��اس��ة اللبنانية،
ولكن الذي يجري في سورية والعراق هذه
األيام ،وما يظهره حزب الله من جهة وإيران
من جهة أخرى من حضور في هذه المعارك،
يجب أن تكون قد أسقطت هذا الرهان.
 من يرفض القبول بالعماد عون اليوم،سيقبله غ��داً ،فاألفضل أن يقبله اليوم ألنه
سينال ف��ي التفاهمات المحلية ال��ت��ي يمكن
أن ي��ج��ري��ه��ا م��ع��ه ،م���ا ي��ع��وض��ه ب��ع��ض��ا ً من
الخسارة.
 العبثيون و ال��ع��دم��ي��ون ،والحمقى فيالسياسة وحدهم يرفضون هذه المعادلة.
ناصر قنديل

كذب الم�س�ؤولون ( ...تتمة �ص)1
الموجه إليها من قبل الواليات المتحدة .وفي هذا المجال ،فإننا نجافي الحقيقة والواقع إن لم نقل إن مثل هذه
اإلجراءات إنما تتم أصالً بنا ًء على توجيهات وتعليمات من قبل اإلدارات األميركية في إطار توزيع األدوار.
وقد وصل األمر ،في سياق متابعة تنفيذ مثل هذه العقوبات ،بما في ذلك اإلجراءات أحادية الجانب ،وهو
االسم الدبلوماسي الوحيد لها ،عندما يصل مفتشو أجهزة االستخبارات األميركية ووزارة الخزانة فيها إلى
معظم بنوك العالم للتفتيش على حساباتها في شكل مباشر ومراقبة حركتها المالية للتأكد من أن الجزاءات
يتم تنفيذها على سورية وروسيا وغيرها كما تشتهي الواليات المتحدة وربيبتها «إسرائيل» ،من دون أي
اعتبار لسيادة واستقالل الدول ومصالحها ومصالح مؤسساتها المالية المباشرة.
ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه هو تعامل الغربيين مع قضايا مكافحة اإلرهاب في العالم حيث يزعم
هؤالء الوقوف ضد اإلرهاب في مالي وتشاد وأفريقيا الوسطى ،وكلها دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة،
بينما يتعامل هؤالء مع اإلرهاب واإلرهابيين في سورية وباقي الدول العربية بطريقة مواربة .والعالم كله
أصبح يعرف اآلن ،خصوصا ً قبيل بدء السنة الخامسة على بدء الحرب اإلرهابية على سورية ،كيف دعم
الغربيون هذه الحرب اإلرهابية المعلنة من قبل فلول عصابات اإلخوان المسلمين المجرمة وحلفائهم
من قطعان الوهابيين والداعشيين والنصرويين الذين نشروا الفساد في األرض وش ّوهوا الدين اإلسالمي
واشتروا والء القتلة والمجرمين لهم مقابل دوالرات البترول بهدف وحيد وهو قلب حركة التاريخ نحو الوراء
وإعادة عقارب الساعة وخطوات التاريخ إلى عقلية العصور الوسطى .وفي هذا المجال تحالف الديمقراطيون
الغربيون من ساركوزي وهوالند وآخرين مع أعتى أشكال التسلّط والتخلّف من أنظمة شمولية ليس في
منطقة الخليج فقط ،بل في أجزاء أخرى كثيرة من العالم توزع األدوار على قادتها ليقوموا بتنفيذها من دون
أي سؤال أو جواب .وعندما يقوم آخر ملحق في السفارات األميركية والفرنسية والبريطانية وغيرها بتقديم
التوجيهات لمن يطلقون على أنفسهم ملوكا ً ورؤساء وأمراء فإنها تحظى بالطاعة ويقوم ممثلو هؤالء في
جنيف ونيويورك ومنابر دولية أخرى بالتصويت لها أو تبنيها من دون قراءتها ،وأنا ال أبالغ في ذلك.
إن توزيع األدوار بين الدول النافذة في االتحاد األوروبي وفي الواليات المتحدة أصبح أمرا ً معروفا ً لكل

من يفهم في ألف باء السياسة الدولية ،لكن أن ُيبنى توزيع األدوار على أسس ال أخالقية فهذه هي المشكلة.
والمشكلة األكبر هي ممارسة مثل هذه السياسات التي تتناقض مع المبادئ التي اعتمدتها الدول األوروبية
منذ ويستفاليا مرورا ً بصياغة القانون اإلنساني الدولي في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وأخيرا ً
في القرن العشرين ،قبيل وبعد الحربين العالميتين األوروبيتين بامتياز ،فإن ذلك ال يعتبر إال َّ تضليالً للذات
وكذبا ً على النفس قبل أن يكون كذبا ً على اآلخرين .وأنا هنا ال أطبق مثل هذه العبارات على جميع المسؤولين
األوروبيين طبعاً ،فالتعميم من حيث المبدأ ال يجوز وال ينطبق على الجميع في مختلف الحاالت.
ومما يدل على أكاذيب العديد من المسؤولين األوروبيين هو دعمهم لإلرهاب واإلرهابيين عندما يتعلق
األمر بسورية ،إال َّ أنهم يزعمون مكافحة اإلرهاب الذي تمارسه بوكو حرام في نيجيريا التي أعلن قادتها
ينسقون سبل مكافحتها مع الحكومة النيجيرية ،لكنهم يمارسون
والءهم لإلرهابي البغدادي وي ّدعون أنهم ّ
الكذب عندما يقولون أن «داع��ش» في سورية وضعها مختلف وال يوجهون ولو كلمة لوم إلى حكومة
أردوغان في تركيا التي يقول زعماء المعارضة التركية وبعض المسؤولين السابقين في النظام التركي مثل
عزيز تاكجي ،وكيل النيابة التركية السابق في مدينة أضنة« :إن تركيا قد تحولت إلى جنة لإلرهابيين».
وكان تاكجي قد أكد في لقاء له مع اإلعالم التركي أن الشاحنات التي أمر بتفتيشها في  19كانون الثاني عام
 2014لم تكن تحمل مساعدات إنسانية إلى سورية ،كما ادعى جهاز األمن التركي ،بل كانت تنقل معدات
عسكرية وأسلحة متوجهة إلى التنظيمات اإلرهابية هناك.
تعودنا أن تتضامن معظم دول االتحاد األوروبي مع بعضها إزاء بعض السياسات الخارجية التي قد تضر
بمصالح إحداها .إال أن ما كنا قد تحدثنا عنه سابقا ً من ارتباط بعض المسؤولين األوروبيين واألميركيين
بمصالح شخصية أو مصالح ضيقة بعيدا ً عن استراتيجيات االتحاد ودوله األعضاء والقيم التي يبشرون
بها ،فإننا لم نعثر على أي أثر لهذا التعاون والتضامن عندما منع النظام السعودي وزيرة خارجية السويد
مارغو والستروم من الحديث أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بنا ًء على دعوة تلقتها وزيرة
الخارجية السويدية من الجامعة إثر تعرضها لحمالت من قبل جهات معروفة بعد اعتراف حكومتها بالدولة

الفلسطينية .هنا فاحت رائحة صفقات السالح وعموالتها بين دول مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها وأولويتها
على المبادئ والقيم األوروبية والجيوب المملوءة بأموال النفط من قبل الكثير من المسؤولين األوروبيين
الذين لم ينبسوا بكلمة دفاعا ً عن قيمهم المزعومة أو دفاعا ً عن زميلتهم التي أهانتها السعودية وجامعتها
في القاهرة وهذا طبعا ً ال يعني ،في مفهوم االستراتيجية السورية وقيمها ،إننا نتبنى أي من وجهات النظر
األوروبية بما في ذلك السويدية وأجنداتها إزاء األوضاع السياسية واإلنسانية في الدول العربية أو في
المنطقة بما في ذلك مسائل حقوق اإلنسان واحترام الشرعية الدولية.
عندما تتهاوى القيم والمواقف األوروبية واألميركية أمام المصالح الضيقة والشعارات الفارغة ،فإن
ذلك يدل على عقم هذه السياسات األوروبية وسقوط مسؤوليها .وإذا كنا قد قمنا باالنضمام إلى الكثير من
األصوات في أوروبا التي تعلن رفضها لسياسات المعايير المزدوجة والسياسات الرخيصة وقصيرة النظر
للمسؤولين األوروبيين والتي ال تعبر عن آراء الشعوب األوروبية ،التي نحترمها ونقدر قيمها ،فإننا أردنا
التحذير من مغبة االستمرار في انتهاج هذه السياسات من قبل المسؤولين األوروبيين التي فقدت مصداقيتها
وأدت إلى تفاقم أوضاع عالم اليوم ومشاكله االقتصادية والثقافية واالجتماعية ناهيك عن التوتر الذي
تشهده العالقات الدولية وأدى إلى تعميق الهوة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب .فما هي المصالح
الحقيقية للغرب في تفتيته لبلد مثل ليبيا ودعمه المستمر للوهابية واإلخوان المسلمين وتزويده بالمال
والسالح للعصابات اإلرهابية التي تقتل السوريين والليبيين والمصريين واليمنيين والجزائريين؟ أما
الفواتير التي يجنيها الغرب من دعمه لإلرهابيين في «داعش» و»جبهة النصرة» و»الجيش اإلرهابي الحر»
و»جيش اإلسالم» وتصوير بعض هؤالء على أنهم معارضة مسلحة معتدلة ،فقد ثبت عقمها وسقوطها
وعدم إمكانية الدفاع عن دوافعها وال من النتائج الكارثية التي تترتب عليها.
فمتى يصدق المسؤولون الغربيون؟

د .فيصل المقداد

