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«حما�س» تدعو عبا�س �إلى تكري�س الم�صالحة ووقف التن�سيق الأمني مع العدو

مدارات

ال�سلطة الفل�سطينية�« :إ�سرائيل» اختارت العن�صرية واالحتالل بدل المفاو�ضات

بعد فوزه باالنتخابات البرلمانية
نتنياهو �أمام خيارين :اليمين �أو خليط؟
ناديا شحادة ورئبال مرهج

قالت منظمة التحرير الفلسطينية أمس ،إن
«اسرائيل» اختارت العنصرية واالحتالل بدل
المفاوضات مع الفلسطينيين بعد االنتصار الذي
حققه رئيس وزراء العدو.
وق���ال أم��ي��ن س��ر المنظمة ،ي��اس��ر عبد ربه
«إسرائيل» اختارت طريق العنصرية واالحتالل
واالستيطان ول��م تختر طريق المفاوضات».
وأض��اف« :نواجه مجتمعا «إسرائيلياً» مريضا ً
بالعنصرية وسياسة االحتالل واالستيطان مثلما
كان المجتمع األبيض في جنوب أفريقيا».
وأش���ار إل��ى أن الفلسطينيين ل��ن يصابوا
«بالذعر واالرتباك على رغم سوء هذه النتائج في
االنتخابات «اإلسرائيلية».
وأكد عبد ربه أنه «يجب إكمال خطواتنا في
وقف التنسيق األمني والتوجه لمحكمة الهاي
الدولية وبخاصة ضد االستيطان وضد جرائم
«إسرائيل» في حربها ضد غزة».
أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
الفلسطينية ،نبيل أب��و ردي��ن��ة األرب��ع��اء أن
الفلسطينيين غير معنيين بمن سيكون رئيسا ً
للحكومة «اإلسرائيلية» المقبلة.
وأض��اف المسؤول الفلسطيني أن على أي
حكومة «إسرائيلية» االعتراف بحل الدولتين
وأن ت��ك��ون ال��ق��دس الشرقية عاصمة للدولة
الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أن السلطة ستتعامل مع
أي حكومة تلتزم القرارات الدولية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق���ال كبير المفاوضين
الفلسطينيين ،صائب عريقات إن الفلسطينيين
سيكثفون حملتهم الدبلوماسية ضد «إسرائيل»،

موضحا ً أن الفلسطينيين سيسرعون سعيهم
للتوجه إلى محكمة الجنايات واالنضمام إلى
المواثيق والمؤسسات الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن االنتخابات
ش��أن «إس��رائ��ي��ل��ي» داخ��ل��ي ،مشيرة إل��ى أن��ه ال
بديل من حل الدولتين .وأضافت الخارجية أن
«االنتخابات شأن «إسرائيلي» داخلي ...وأملت
وزارة الخارجية أن تشكل ه��ذه االنتخابات
فرصة أمام المجتمع الدولي إلعادة إطالق عملية
سالم جدية وفاعلة ،تقوم على العبر والدروس
المستخلصة من تجارب المفاوضات السابقة،
وتكون ملتزمة مرجعيات عملية السالم الدولية،
بما فيها مبادرة السالم العربية ،ووقف االستيطان،
وتنفيذ االتفاقات والتعهدات كافة السابقة ،تحت
سقف زمني محدد ،بحيث تهدف بوضوح إلى
إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» لفلسطين ،وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ،67
والقدس الشرقية عاصمة لها».
اعتبر موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة «حماس» أنه ليس المهم من
يفوز في االنتخابات «اإلسرائيلية» ،ألن األحزاب
كافة في «إسرائيل» تتسابق في إظهار العداء
للعرب والفلسطينيين.
لكنه اعتبر أن فوز نتنياهو مجددا ً معناه
تجميد الوضع ألرب��ع سنوات ،كما أنه يعني
«مزيدا ً من اإلذالل لرئيس الواليات المتحدة،
وتكريسا ً لالستيطان ،وزي��ادة في اإلج��راءات
ل��ت��ه��وي��د ال���ق���دس ،وت��ب��خ��ر ال��ح��ل��م ب��ال��دول��ة
الفلسطينية».

وتوجه أبومرزوق إلى رئيس السلطة محمود
عباس ومن حوله بنداء ،قائالً« :اتركوا الذرائع
مهما كانت الدوافع ،ووحدوا أبناء شعبكم مهما
كان الثمن ،خوضوا معهم معركة الدولة التي
اعترف العالم بها من دون أميركا و»إسرائيل»،
وأوقفوا التنسيق األمني ،والعمل باالتفاقات
التي انتهت صالحياتها ،وهي التي لم يحترمها
الصهاينة يوماً ،ولن تكون الحال بأسوأ مما
نحن فيه اآلن».

االتحاد األوروبي يهنئ

من جهة أخ��رى ،هنأت المفوضة األوروبية
العليا للسياسة الخارجية واألمنية فيديريكا
موغيريني نتنياهو لمناسبة ف��وز حزبه في
انتخابات الكنيست «اإلسرائيلي» المبكرة.
وأك��دت موغيريني في بيان صدر أمس أن
االتحاد األوروب��ي مستعد للعمل مع الحكومة
«اإلسرائيلية» الجديدة من أجل إع��ادة إطالق
مفاوضات السالم الفلسطينية – «اإلسرائيلية».
وق��ال��ت م��وغ��ي��ري��ن��ي ف��ي ال��ب��ي��ان« :أه��ن��ئ
بنيامين نتنياهو لمناسبة ف���وزه ...ويلتزم
االتحاد األوروب���ي العمل سويا ً مع الحكومة
«اإلسرائيلية» من أجل بناء عالقات ذات منفعة
متبادلة وإعادة إطالق عملية السالم».
وتابعت المسؤولة األوروبية أن «االتحاد
يدعم بحزم الحل السلمي للنزاع الفلسطيني
– «اإلسرائيلي» بطريقة تصب في مصالح
الشعبين «اإلسرائيلي» والفلسطيني والمنطقة
بكاملها» .وأضافت« :إننا نقف إلى جانبكم،

ويمكنكم أن تعولوا على مساعدتنا».
وأردفت موغيريني قائلة« :حان الوقت لطي
هذه الصفحة ،وأنا واثقة من أنه بوسعنا العمل
سويا ً مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى
حل يضمن السالم واألمن في الشرق األوسط».

طهران تقلل من أهمية االنتخابات

قللت وزارة الخارجية اإليرانية من أهمية
نتائج االنتخابات البرلمانية المبكرة التي
أج��ري��ت ف��ي «إس��رائ��ي��ل» ،ووص��ف��ت األح���زاب
اإلسرائيلية كافة بأنها معتدية.
ونقلت وكالة «مهر» اإليرانية لألنباء عن
المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم
قولها في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران« :ال
فرق بالنسبة لنا بين أحزاب النظام الصهيوني
السياسية .جميعها معتدية بطبيعتها».
وك��ان ف��رح��ان ح��ق نائب المتحدث باسم
األمين العام لألمم المتحدة قد أعلن أن المنظمة
تنتظر من حكومة «إسرائيل» المقبلة التزام
مسار التسوية السلمية للصراع في الشرق
األوسط.
وأشار فرحان حق إلى أن األمم المتحدة تنتظر
من الطرفين «اإلسرائيلي» والفلسطيني احترام
االتفاقات التي أبرمت في الماضي ،ومن ضمنها
تلك التي تتعلق بوقف بناء المستوطنات غير
القانونية واستئناف محادثات السالم.
وأكد حق أن المنظمة ستواصل جهودها لدفع
عملية السالم من هذا المنطلق بغض النظر عمن
سيمثل الجهة «اإلسرائيلية» أو الفلسطينية.

مقتل � 12شخ�ص ًا و�إ�صابة  30بانفجار �شاحنة في الب�صرة

وزير الدفاع العراقي :بدء العد التنازلي لمعركة المو�صل

مع إقفال صناديق االقتراع وظهور أولى نتائج
االنتخبات «اإلسرائيلية» ،وإعالن بنيامين نتنياهو
أنّ نتيجة االنتخابات انتصار كبير لليكود وللمعسكر
القومي ،ب��دأت تساؤالت عدة في «إسرائيل» حول
الوجهة التي ستتخذها الحكومة المقبلة في ظل ما
أفرزته انتخابات الكنيست وفوز حزب الليكود على
المعسكر الصيهوني الذي حل في المرتبة الثانية،
فيما حلت القائمة العربية المشتركة ف��ي المرتبة
الثالثة التي خاضها السياسيون العرب ألول مرة
بقائمة مشتركة ض� ّم��ت المحافظين والعلمانيين
والشيوعيين والمدافعون عن حقوق المرأة بهدف
الحصول على أعلى نسبة من عدد مقاعد الكنيست.
نتائج ه��ذه االنتخابات كشفت عن انقسام حاد
في «إسرائيل» بشأن المستقبل السياسي ،عكسه
ال�ف��ارق بين ح��زب الليكود والمعسكر الصهيوني
والقائمة العربية  -القوة الثالثة.
وي��رى ال�خ�ب��راء ف��ي ال �ش��ؤون «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» أن
ن�ت�ن�ي��اه��و ال� ��ذي ج ��دد رف ��ض ح ��زب ال�ل �ي �ك��ود ال��ذي
يترأسه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسيه
من المعسكر الصهيوني سيكون مضطرا ً لتشكيل
ائتالف واسع ستكون فيه المواقف غامضة والحسم
عسيراً ،فدعا ق��ادة جميع األح��زاب لالنضمام إليه
وت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة م��ن دون ت��أخ�ي��ر ل�ت�ك��ون قوية
ومستقرة وتعمل على ضمان أمن «اإلسرائيليين».
إس �ح��اق ه��رت��زوغ زع�ي��م ح��زب العمل ووزي ��رة
العدل السابقة تسيبي ليفني أعلنا في بيان أنهما
سوف يكافحان مع الشركاء في الكنسيت من أجل
القيم التي يؤمنان بها ،معتبرين نتيجة االنتخابات
قاسية عليهما وعلى من يثق بنهجهما.
أولى ضحايا اإلنتخابات الكنيست «اإلسرائيلي»
كانت رئيسة ح��زب ميرتس «زهافا غ��ال��ؤون» التي
قدمت استقالتها من الكنيست عقب فشل الحزب في
االنتخابات بعد حصوله على  4مقاعد برلمانية ال
أكثر.
نتنياهو ال��ذي يحكم منذ آذار عام  2009أصبح
ال�ي��وم ف��ي الموقع ال��ذي يخوله بتشكيل الحكومة
المقبلة باعتبار أن حزبه هو الحائز أكثرية المقاعد،
وه��ذا ما أك��ده حزب الليكود ال��ذي أص��در بيانا ً أعلن
فيه أن نتنياهو سيسعى إلى إنجاز إجراءات تشكيل
حكومته المقبلة خالل أسبوعين أو  3أسابيع.
ويؤكد الخبراء أنه ال يستطيع أحد قراءة المشهد

اإلسرائيلي بصورته المستقبلية من دون أن يأخذ
في االعتبار المتغيرات في منطقة الشرق األوسط
وخ�ص��وص�ا ً ف��ي م��ا يتعلق بحسم الملف النووي
اإليراني ال��ذي بات االتفاق عليه وشيكاً ،هذا األمر
الذي زاد من توتر العالقة بين واشنطن ونتنياهو،
ب�ل�غ��ت ذروت � ��ه ف��ي ع ��دم اس �ت �ق �ب��ال أوب ��ام ��ا رئيس
الحكومة «اإلسرائيلية» في زيارته األخيرة للعاصمة
األميركية ،حيث يواجه نتنياهو مأزقا ً حادا ً بخاصة
ب�ع��د ع��دم تقديمه ألي ح��ل يقنع واش�ن�ط��ن بتغير
موقفها الحاسم في إنجاز االتفاق النووي النهائي
مع طهران.
كما أن ل �ح��روب غ��زة واالس �ت �م��رار ف��ي سياسة
االس�ت�ي�ط��ان «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ،ن�ت��ائ��ج كفيلة بزيادة
الغضب الدولي الذي بدأ بالتفكير في اتخاذ خطوات
عقابية ،وأصبح الكثير في «إسرائيل» متخوفا ً من أن
تقوده هذه السياسة إلى عزلة دولية.
وي��ؤك��د ال�خ�ب��راء أن «إس��رائ �ي��ل» ف��ي ظ��ل حكومة
نتنياهو واجهت العديد من االنتقادات الدولية بخاصة
من الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي
ج��راء اس�ت�م��رار االستيطان ف��ي أراض فلسطينية
محتلة وت��وق��ف م �ف��اوض��ات ال �س�لام م��ع الجانب
الفلسطيني لرفض نتنياهو ال�ع��ام الماضي تنفيذ
إفراج كان مقررا ً عن دفعة من األسرى الفلسطينيين
القدامى في السجون «اإلسرائيلية» .ويرى المتابع
للشأن «اإلسرائيلي» أن سياسة نتنياهو المتعجرفة
ف��ي ال� �ع ��دوان ع �ل��ى غ ��زة وع �ل��ى س��وري��ة ولبنان،
ورد المقاومة القاسي في م��زارع شبعا على رغم
االستعدادات التي قام بها الجيش «اإلسرائيلي» ،إذ
أثبت أن المقاومة هي منظومة متكاملة وقادرة على
إلحاق الهزيمة بجيش العدو ،األمر الذي كان له تأثير
في خيار الناخب «اإلسرائيلي» ،وتجلى ذلك بالنتائج
المتقاربة بين األحزاب الرئيسة.
وي��رى متابعون أن اليمين المتطرف هو التيار
المقبل ليسيطر على الساحة السياسية «اإلسرائيلية»
م��ن ج��دي��د ع�ق��ب ن�ت��ائ��ج ان�ت�خ��اب��ات الكنيست ،وأن
ال��راس��م المقبل للسياسة «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ه��و ذاته
رئيس الوزراء نتنياهو والذي سيكون أمام خيارين
لتركيبة االئتالف الحكومي «اإلسرائيلي» المقبل،
إما أن تكون يمينية أو يمينية مع لفيف من أحزاب
أخ ��رى ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن��ه ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك أي تغيير
متوقع في السياسات «اإلسرائيلية» بالمقارنة مع
الماضي .

اغتيال القيادي اليمني عبد الكريم الخيواني

«�أن�صار اهلل» :محاولة بائ�سة لتغيير م�سيرة الثورة

اإلرهاب يضرب منطقة البصرة

جاهزية لتحرير كافة المناطق العراقية من «داعش»
دعا مجلس ال��وزراء العراقي في بيان إلى االحترام الكامل
للسيادة العراقية في كل نشاط للتحالف الدولي والدول اإلقليمية
خالل مساندته في حربه ضد اإلرهاب.
المجلس أكد أن ما تحقق من انتصارات ضد داعش كان بجهود
العراقيين وتضحياتهم ،وثمن جهود القوات العراقية المسلحة
بأصنافها كافة ومقاتلي الحشد الشعبي وق��وات البيشمركة
وأبناء العشائر ،مشيرا ً إلى أن «تالحم هذه القوات يدل على
أن العراقيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم ومكوناتهم يرفضون
اإلرهاب».
على صعيد آخر ،أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي استمرار
التدريبات في معسكرات بإقليم كردستان استعدادا ً لمعركة
تحرير الموصل .النجيفي وفي حديث لصحيفة «الشرق األوسط»
أشار إلى «أن التحضيرات للمعركة بلغت مراحل متقدمة خصوصا ً
أن الجانب العسكري فيها يعتمد على جاهزية وزارة الدفاع سواء
على صعيد الجيش أو األسلحة التي يجب توفيرها.
أما بشأن ساعة الصفر ،فقال النجيفي إن العد التنازلي بدأ
بالفعل وقد ال يتعدى األشهر القليلة ،غير أن أمورا ً كثيرة تتوقف
على ما يجري في تكريت.
وكانت وزارة الدفاع العراقية وجهت رسالة إلى أهالي الموصل
تعدهم فيه بقرب يوم تحرير المدينة مؤكدة أن القوات المسلحة
على أتم االستعداد للمساهمة معهم في قبر الدواعش إلى األبد.
ودعت وزارة الداخلية أهالي المدينة إلى فضح من تعاون مع

داعش في تخريب الحضارة العريقة للموصل مؤكدة أن «يوم
الخالص» بات قريباً.
وأعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ،أمس ،جاهزية
القيادات والتشكيالت العسكرية والقطعات الملحقة بها لتحرير
محافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش» االرهابي.
وق���ال ال��ع��ب��ي��دي ف��ي ب��ي��ان بحسب ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز ،إن
«االستعدادات والتنسيق مستمران مع األطراف المشتركة كافة
في عمليات تحرير األراضي التي استولى عليها داعش» .وأشار
العبيدي إلى «التهيؤ وإعداد العدة من جميع النواحي وجاهزية
القيادات والتشكيالت العسكرية والقطعات الملحقة بها لتحرير
محافظة نينوى من عصابات داعش اإلرهابية».
وألقت طائرات الحربية العراقية ،أمس ،منشورات في محافظة
نينوى تنبه المواطنين إلى أن ساعة الحسم قريبة جدا ً وعليهم
التهيؤ لها.
يذكر أن تنظيم «داعش» تمكن في حزيران الماضي من فرض
سيطرته على مدينة الموصل بالكامل ،فيما تتحدث قيادات أمنية
وسياسية عن قرب انطالق عملية عسكرية لتحريرها.
وف��ي ت��ط��ورات معركة تحرير ص�لاح ال��دي��ن ،قتل مسؤول
منطقة الكرمة في «داعش» في غارة للطائرات العراقية على مقر
للتنظيم.
من جهة ثانية ،استشهد اثنا عشر مدنيا ً وج��رح العشرات
بتفجير شاحنة مفخخة استهدف مدينة البصرة جنوب البالد،

وفق ما أفاد مراسل الميادين.
أكد مصدر عراقي صباح أمس بمقتل  12شخصا ً على األقل
وإصابة  30آخرين بانفجار شاحنة في البصرة جنوب العراق.
وذك��ر مصدر أمني أن «شاحنة مفخخة استهدفت تجمعا ً
لسائقي سيارات الشحن في محطة تحلية المياه على طريق أم
قصر صفوان غرب البصرة ،انفجرت ما أدى إلى سقوط شهداء
وجرحى» .وأضاف أن «أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى لم
تحدد بعد ،فيما هرعت سيارات اإلسعاف الى مكان الحادث لنقل
المصابين الى أقرب مستشفى».
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن غارة لسالح
الجو قتلت نحو  30مسلحا ً من تنظيم «داعش» أثناء محاولته
التسلل من محافظة األنبار غرب بغداد إلى محافظة صالح الدين
شمال العاصمة.
كما أك��دت السلطات األمنية مقتل سبعة مسلحين ينتمون
للتنظيم وج��رح العشرات ج��راء قصف مدفعي نفذته وحدات
عسكرية على مواقع «داعش» في ناحية الكرمة جنوب شرقي
مدينة الفلوجة.
وأش��ارت مصادر إعالمية إلى مقتل ستة انتحاريين أثناء
محاولتهم تنفيذ هجوم بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة على
مواقع للجيش العراقي والحشد الشعبي في أط��راف مدينة
تكريت ،والتي أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقف عملية
استعادتها تفاديا لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

تون�س :الإرهاب ي�ضرب متحف باردو ...ومقتل � 22شخ�ص ًا بينهم � 17سائح ًا
أنهت ق��وات األم��ن التونسية ،عصر أمس،
عملية إجالء الرهائن بمتحف باردو المحاذي
لمجلس ال��ن��واب التونسي (ال��ب��رل��م��ان) في
العاصمة .وأسفرت العملية عن مقتل  22بينهم
 17سائحا ً وإرهابيون ورجل أمن ،إضافة إلى
 22جريحاً ،وذلك وفقا ً لما أعلنه رئيس الوزراء
التونسي الحبيب الصيد.
وأوضح الصيد أن  5إرهابيين شاركوا في
الهجوم وقضي على اثنين منهم ،في حين تتم
مالحقة الثالثة الباقين من قبل القوى األمنية.
واع��ت��ب��ر الصيد ف��ي مؤتمر صحافي «أن
العملية جبانة واستهدفت قطاع السياحة
في تونس»  ،داع��ي�ا ً إل��ى «ال��وح��دة لمواجهة
اإلرهاب» .وأوضح الصيد أن سياحا ً يحملون
الجنسية اإليطالية واأللمانية والبولندية
واإلسبانية ومواطن تونسي بين القتلى.
وك��ان��ت ال��داخ��ل��ي��ة التونسية أع��ل��ن��ت ان
المسلحين احتجزوا  100شخص كرهائن
في متحف باردو وتم تحرير أغلبهم وال تزال

عمليات اإلجالء متواصلة.
ووقع الهجوم أثناء انعقاد البرلمان لمناقشة
تشريع جديد لمكافحة «اإلرهاب».
وكان وزير العدل التونسي وقضاة موجودين
في مقر البرلمان وقت وقوع إطالق النار.
ووص��ف المتحدث باسم وزارة الداخلية
محمد علي العروي  -في تصريحات صحافية
 ال��ح��ادث بأنه «هجوم إره��اب��ي» .وق��ال إنالهجوم شارك فيه «اثنان أو أكثر من اإلرهابيين
مسلحين بالكالشنكوف».
ودان��ت فرنسا الهجوم ،مؤكدة تضامنها
مع الحكومة التونسية .وقال رئيس ال��وزراء
الفرنسي م��ان��وي��ل ف��ال��س« :ن��دي��ن الهجوم
اإلرهابي بأشد األلفاظ .ونحن نقف مع الحكومة
التونسية».
وف���ي ت��ص��ري��ح الف���ت ،ح� ّم��ل��ت فريديريكا
موغريني مسؤولة السياسات الخارجية في
االتحاد األوروب��ي تنظيم «داع��ش» مسؤولية
الهجوم اإلرهابي في تونس.

أكدّت حركة «أنصار الله» اغتيال
ممثلها في مؤتمر الحوار الصحافي
عبد الكريم الخيواني عبر إط�لاق
مسلحين يستقلون دراجة نارية النار
عليه في صنعاء.
وفي حين اعتبرت حركة «أنصار
الله» أن اغتيال الخيواني «محاولة
بائسة الغ��ت��ي��ال ال��ث��ورة ومسيرة
التغيير» ،دان حزب اإلصالح جريمة
اغتيال الخيواني واعتبرها «استهدافا ً
للسلم والحوار».
وقال محمد الخيواني إن مسلحين
اثنين على متن دراج��ة نارية فتحا
النار على وال��ده ل��دى خروجه من
المنزل ص��ب��اح أم���س .وأض���اف أن
المهاجمين تركا والده في بركة من

الدماء وانطلقا مسرعين.
والخيواني ( )1956ك��ان يلقب
ب��ـ «ال��ص��ح��اف��ي ال��م��ش��اك��س» ،وهو
من الصحافيين اليمنيين والعرب
البارزين ،رزق بولديه خالل وجوده
في المعتقل ،وت��ص�دّر اسمه الئحة
صحافيين شباب افتتحوا ملف رفض
«توريث الحكم» ،كما جلس أليّام عام
 2011في «ساحة التغيير» أمام
جامعة صنعاء ،حيث اعتصم آالف
الشباب على رغ��م القمع الدموي،
بتنحي الرئيس
مص ّرين على مطلبهم
ّ
السابق علي عبد الله صالح عن
الحكم.
وكان الراحل قد حوكم عام 2008
في قضيّة حيث اتهم بـ»تأليف خلية

وعصابة مسلحة» ،وه��و م��ا كل ّفه
حكما ً بالسجن ستة أع��وام ،أمضى
منها أشهرا ً عدّة ليخرج بعفو رئاسي
خاص ،فرضه ضغط مدني ودولي
ّ
«منظمة
غير مسبوقين .وقد ح ّثت
العفو الدوليّة» على منحه «جائزة
الشجاعة في الصحافة».
ميدانيا ً أيضاً ،أفاد مصدر بسقوط
قتيلين أحدهما عنصر في اللجان
ال��ش��ع��ب��ي��ة ب���رص���اص مسلحين
مجهولين في بلدة الحوطة بمحافظة
لحج.
وف��ي مدينة ع��دن ،سقط ع��دد من
الجرحى في اشتباكات اندلعت بين
جنود من األم��ن المركزي وعناصر
اللجان الشعبية.

تقرير �إخباري
هل �سقطت مفاو�ضات كيري مع طائرته؟!
نيبال هنيدي
«إن السياسة في الحقيقة لها أكثر من وجه
«هذه المقولة عمرها أكثر من نصف قرن ولكن
سياسة اإلدارة األميركية المضطربة والعدائية
تجاه سورية قد بلغت أكثر من ذلك بكثير ،حيث
تتقاطع في هذه األزمة المصالح االستراتيجية
والخالفات ذات األبعاد السياسية بين القوى
الرئيسية في العالم والمنطقة.
فبعد أيام قليلة فقط من حديث كيري عن آفاق
للحل السياسي والذي تجلى في تصريحه حول
التفاوض م��ع الرئيس ال�س��وري بشار األسد،
أس�ق�ط��ت ال��دف��اع��ات ال �ج��وي��ة ال �س��وري��ة طائرة
معادية استطالع من دون طيار شمال الالذقية
اخترقت األجواء السورية من جهة البحر ،وهي
األولى من نوعها منذ بداية األزمة السورية.
فلماذا ه��ذه المغامرة م��ن أميركا بعد فشل
ت�ج��رب��ة ت��رك�ي��ا م��ن قبلها ف��ي ال�ق�ي��ام ب��أي عمل
ع�س�ك��ري ض��د ال��دول��ة ال �س��وري��ة؟ ول �م��اذا هذا
ال �خ��رق ل�ل�س�ي��ادة ال �س��وري��ة م��ن ه��ذه المنطقة
تحديداً؟
س �ب��ق أن أس �ق��ط ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري طائرة
حربية تركية في حزيران  ،2012واستهدف
ط��ائ��رة ثانية ق��ال��ت تركيا إن�ه��ا ك��ان��ت ف��ي مهمة
للبحث عن الطائرة األول��ى ،في محاولة يائسة
للتقديم لعمل عسكري في سورية ،ووصفت
تركيا حينها إس�ق��اط ط��ائ��رة اخترقت األج��واء
السورية باالستفزازي وجاء ذلك عشية اجتماع
دعت إليه تركيا لحلف شمال األطلسي وسمته
«اجتماع أزمة» ،فيما صرح نائب رئيس الوزراء
التركي بولنت أرينج حينها إن تركيا ستحمي
نفسها في إطار القانون الدولي.
هذا القانون الدولي والذي تحركه واشنطن

وعواصم الغرب والذي وافق على مشروع قرار
أميركي يدين استخدام غاز الكلور في سورية
ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه ،ولكن
الالفت ه��ذه المرة أن ال�ق��رار لم يتهم صراحة
ال��دول��ة أو المسلحين ب��ذل��ك وات�س�م��ت صياغة
نصه ،عمداً ،بالضبابية في ما يختص بتداعيات
ع��دم اح �ت��رام ب �ن��وده .فهو يتضمن إش��ارة إلى
الفصل السابع من ميثاق األم��م المتحدة لكنه
ال ينص على ذلك صراحة ،فهل كانت الرسالة
التي كانت تنوي واشنطن ارسلها عبر طائرتها
هي تقديم لعمل عسكري تحت الفصل السابع،
إذ أن من المعروف أن جبهة النصرة تسيطر
على مناطق وق��رى في ريف الالذقية ،وهو ما
ال يروق كثيرا ً للتحالف الدولي ،خصوصا ً أنه
قصف سابقا ً مواقع للنصرة في ري��ف إدلب،
وهو يعتبرها الفرع السوري لتنظيم القاعدة،
ف��ي حين ي��رى مراقبون ان الطائرة كانت في
مهمة استطالعية أو عمالنية وبالتالي سعي
لضربة عسكرية لسورية بحجة قصف النصرة،
في إطار التدخل العسكري في سورية.
هذا التهور األميركي نسف كالم كيري عن
اس�ت�ع��داد ب�ل�اده للتفاوض م��ع ال��رئ�ي��س األسد
وليبقى م��ا ت�ح��دث ع�ن��ه األس ��د ع��ن أن مواقف
أم �ي��رك��ا م��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة اق �ت �ص��رت فقط
على التصريحات وأن علينا أن ننتظر األفعال
وعندها نقرر ،استئنائيا ً في أهميته ،وجاء هذا
العمل العدائي باختراق األجواء السورية ليقطع
ال�ش��ك باليقين أن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ال تعمل
إال في إط��ار مصالحها ورغباتها الخاصة وال
سيما في األزم��ة السورية التي تمر بمخاض
سيولد منه ت��وازن ونظامان (إقليمي وعالمي)
جديدان.

