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دوليات

الفروف يطالب بورو�شينكو بعزل كل من يريد حرب ًا �أهلية �أوكرانية

اجتاهات

�شتاينماير :عزل رو�سيا لوقت طويل لي�س في م�صلحة الغرب
قال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف إن على الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو ع��زل جميع من يريد حربا ً
أهلية في أوك��ران��ي��ا ،ليثبت أن��ه «رئيس
سالم» كما يقدم نفسه.
وأع��رب الف���روف ،في مقابلة مع مدير
وك��ال��ة «روس��ي��ا سيغودنيا» اإلخبارية
دميتري كيسيليوف عن اعتقاده بأنه إذا
كان بوروشينكو بالفعل رئيسا ً للسالم،
كما يقدم نفسه ،وإذا ك��ان بوروشينكو
مخلصا ً خالل عقد المحادثات في مينسك
والتي تكللت بتوقيع االتفاقات بشأن سبل
تسوية األزم��ة األوكرانية ،ف��إن عليه أن
يعزل كل من يريد إعادة أوكرانيا إلى حرب
أهلية .وأضاف وزير الخارجية الروسي
إلى أن بوروشينكو ،بدال ً من ذلك ،يحاول
أن يتنافس مع ه��ؤالء المتشددين «في
ملعبهم».
بهذا الصدد ،أش��ار الف��روف إلى أفعال
الرئيس األوك��ران��ي ،ال��ذي ك��ان ق��د عين
دميتري ياروش ،مسؤول تنظيم «القطاع
األيمن» المتطرف ،مستشارا ً لقائد هيئة
األركان العامة للقوات األوكرانية.
ويعتبر «ال��ق��ط��اع األي��م��ن» مجموعة
م��ن��ظ��م��ات ت��ض��م ق��وم��ي��ي��ن م��ت��ش��ددي��ن
أوكرانيين ،شاركوا ،بداية العام الماضي،
في المواجهات مع ق��وات األم��ن واقتحام
المباني اإلداري���ة وإخ��م��اد االحتجاجات
شرق أوكرانيا.
وكانت المحكمة الروسية العليا أعلنت
«القضاع األيمن» منظمة متطرفة يحظر
نشاطها في داخل روسيا.
من جهة أخ��رى ،أك��د دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئيس الروسي أن بحث
القضايا الدولية من دون روسيا ال جدوى منه،
ومن المستبعد أن يؤدي إلى نتائج حقيقية.
وأك��د بيسكوف ف��ي تعليق على قمة
«السبع ال��ك��ب��ار» المرتقبة ،أن روسيا
منفتحة على التعاون مع الدول األخرى،
لكنها ال تسعى لفرض نفسها للمشاركة
ف��ي ه��ذا اإلط���ار أو ذاك ،مضيفاً« :نحن
بالطبع كما كنا سابقا ً منفتحين على أي

تعاون وعلى أي تنسيق ،كنا وسنظل
كذلك».
وكانت وسائل اإلع�لام الدولية أفادت
ب��أن وزي��ر الخارجية األلماني عبّر عن
معارضته لدعوة الرئيس الروسي إلى
قمة «السبع» التي ستعقد في بافاريا في
حزيران المقبل.
وفي المقابل ،حث غريغور غيزي رئيس
كتلة حزب اليسار في البرلمان األلماني
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل على
دعوة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى
هذه القمة ،قائالً« :بما أنه من المستحيل
تسوية األزم���ات من دون روس��ي��ا ،يجب
جعل مجموعة الـ 7الكبار من جديد ،»8
مشددا ً على أن «عزل روسيا لن يحقق أي
شيء ،سيضر فقط».
وك��ان وزي��ر الخارجية األلماني فرانك
فالتر شتاينماير أعلن ،أول من أمس ،أن ال
مصلحة للغرب في إبقاء روسيا في عزلة
لوقت طويل .وقال شتاينماير في مقابلة مع
صحيفة «فيلت آم زونتاغ» األلمانية« ،لم
نستطع أن نتظاهر كأن شيئا ً لم يحدث»،
بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
بهذا ال��ص��دد ،اعتبر وزي��ر الخارجية
األلماني أن موسكو قد تعود إلى صيغة
الدول «الثماني الكبار» شرط «احترامها
وح����دة األراض�����ي األوك���ران���ي���ة وتنفيذ
االل��ت��زام��ات ال��ت��ي تعهدت بها ف��ي إط��ار
اتفاقات مينسك» بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن المفاوضات حول الملف
النووي اإليراني إلى جانب النزاعات في
سورية واليمن وليبيا« ،تؤكد أن مصالحنا
تتمثل في جذب روسيا إلى جهود بحث
سبل تسوية األزمات».
لكن شتاينماير رف��ض اق��ت��راح زعيم
الحزب اليساري في البرلمان األلماني
دع��وة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إل��ى قمة ال���دول «ال��س��ب��ع ال��ك��ب��ار» التي
ستحتضنها ألمانيا في حزيران المقبل،
بحسب م��ا أف����ادت صحيفة «ف��ي��ل��ت آم
زونتاغ».
على الصعيد الميداني ،نفت سلطات

محاكم الذاكرة ...ال ترحم �أحداً �أبداً!
} فاديا مطر

جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة
من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا)
أمس خبر مقتل صحافيين اثنين بقصف
استهدف مطار دونيتسك.
وأوضحت وزارة الدفاع في الجمهورية
في بيان نقلته وكالة «دونيتسك» لألنباء
أن الصحافيين اللذين تعرضا لقصف من
جانب ق��وات موالية لكييف ،م��ازاال على
قيد الحياة ،إال أن أحدهما أصيب بجروح
خ��ط��رة ،فيما يعاني اآلخ��ر م��ن ارتجاج
دماغي.
وكان رئيس بعثة المراقبين األوروبيين
في أوكرانيا ،أرتوغرول أباكان ،أعرب أول
من أم��س ،عن قلقه تجاه تجدد ح��وادث
انتهاك الهدنة في دونباس جنوب شرقي
أوك��ران��ي��ا ودع��ا طرفي ال��ن��زاع إل��ى وقف
العنف.

طهران ت�شكر مو�سكو
على دعمها في المفاو�ضات النووية
أعرب عالء الدين بروجردي رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
اإليراني عن شكر طهران لموسكو على دعمها في المفاوضات حول البرنامج النووي
اإليراني.
وأجرى بروجردي في موسكو أمس محادثات مع نظيره الروسي أليكسي بوشكوف
ورئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين.
ودعا بروجردي إلى توسيع العالقات البرلمانية بين روسيا وإيران.
كما دعا البرلماني اإليراني إلى توسيع العالقات االقتصادية التجارية بين البلدين،
مشيرا ً إلى وجود إمكانات واسعة لتطوير التعاون في هذا المجال .وأض��اف أن أمين
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني يقوم حاليا ً أيضا ً بزيارة العاصمة
الروسية .

قمة بنما تنهي �أعمالها من دون �إعالن ختامي وتطوي �صفحات الجمود بين الأميركتين

بعد لقائه كا�سترو لقاء �آخر يجمع �أوباما ومادورو
اختتمت أعمال القمة السابعة لألميركتين ،أول من
أمس في العاصمة البنمية ،من دون إصدار إعالن نهائي
مرة أخ��رى ،لكنها ضمنت لنفسها أن تكون تاريخية
بمعنى الكلمة.
وشاركت كوبا ألول مرة في القمة منذ تاريخ تأسيسها
قبل  21سنة ،في حين حضر قادة وممثلون من الدول
الـ 35كافة في نصف الكرة الغربي.
وشهدت القمة إجراء رئيسي الواليات المتحدة وكوبا
على هامشها وألول م��رة منذ ع��ام  1961محادثات
«معمقة» ،إل��ى جانب «ل��ق��اء خ��اط��ف» م��ع الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو .وتعهد الرئيس األميركي
باراك أوباما ونظيره الكوبي راوول كاسترو مواصلة
المضي قدما ً بعملية تطبيع العالقات الثنائية على رغم
من وجود بعض الخالفات العميقة والكبيرة.

أوباما ومادورو

أعلنت ناطقة باسم البيت األب��ي��ض أن الرئيس
األميركي باراك أوباما أجرى «حديثا ً خاطفاً» لبضع
دقائق مع نظيره الفنزويلي نيكوالس م��ادورو على
هامش قمة األميركتين التي اختتمت السبت الماضي
في بنما.
وهذه المحادثة هي األولى بين الرئيسين األميركي
والفنزويلي منذ تولي مادورو السلطة في نيسان 2013
بعد وفاة هوغو تشافيز.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة األميركية كاترين
فارغاس إن الرئيس أوباما كرر القول إن «مصلحتنا
ليست في تهديد فنزويال ولكن بدعم الديمقراطية
واالس��ت��ق��رار واالزده����ار ف��ي فنزويال وف��ي المنطقة».

جنديا � ً
ً
أفغانيا بهجوم لطالبان
�أفغان�ستان :مقتل 18

وأض��اف��ت أن الحديث ج��رى بينما ك��ان أوب��ام��ا يهم
بمغادرة القمة ،موضحة أن الرئيس األميركي أكد من
جديد «دعمه القوي لحوار سلمي» في فنزويال.
ً
أص�لا بين واشنطن
وشهدت العالقات المتوترة
وكراكاس مزيدا ً من التدهور بعد توقيع أوباما في آذار
مرسوما ً يفرض عقوبات على مسؤولين كبار فنزويليين
متهمين بعدم احترام حقوق اإلنسان كما تزعم اإلدارة
األميركية.
ويعتبر المرسوم فنزويال «تهديداً» لألمن الداخلي
للواليات المتحدة ،وقد أثار غضب مادورو الذي حصل
على دعم دول أميركا الالتينية.

لقاءات تاريخية

بلقائه التاريخي مع راوول كاسترو ونيكوالس

م��ادورو ،مهد الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في قمة
األميركتين في بنما ،لمرحلة جديدة للعالقات المضطربة
غالبا ً بين الواليات المتحدة ودول أميركا الالتينية.
ففي سياق إعالن تقاربهما منتصف كانون األول تمكن
الرئيسان األميركي والكوبي بادئ ذي بدء من طي آخر
صفحات الحرب الباردة بعقد لقاء ودي غير مسبوق
منذ  1956بين رئيسي البلدين .وقد تحدث أوباما بعد
ذلك في الكواليس إلى الرئيس الفنزويلي مادورو في
حوار غير مسبوق.
وم��ع ه��ذه القمة أت��اح أوباما انطالقة جديدة لكن
الخبراء يعتبرون أنه يبقى هناك الكثير من العمل من
أجل استعادة مكانة مميزة في منطقة النفوذ األميركية
سابقاً .ومع ذلك يتوقع مراقبون أن هذه القمة لن تؤتي
ثمارها إال بعد «جهد طويل» للدبلوماسية األميركية.

ً
ر�سميا للرئا�سة
كلينتون تعلن تر�شحها
أعلنت الديمقراطية هيالري كلينتون رسميا ً ترشحها للرئاسة
األميركية لعام  2016في ثاني محاولة للفوز بالرئاسة ،ولكي تصبح
أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال الفوز.
وقالت كلينتون في فيديو نشره موقعها« :أنا مرشحة للرئاسة»،
وهي في الوقت الحالي المرشح الرسمي الوحيد لالنتخابات التمهيدية
للحزب الديمقراطي ،واألوفر حظا ً في استطالعات الرأي.
وأع��رب الرئيس األميركي ب��اراك أوباما عن اعتقاده بأن هيالري
كلينتون ستكون رئيسة ممتازة للواليات المتحدة.

مقتل  4و�إ�صابة  8في انفجار في الهند

قال مسؤولون أفغان ،أمس ،إن  18جنديا ً أفغانيا ً قتلوا،
بعضهم ذبحاً ،بهجوم نفذه عناصر حركة «طالبان»
األفغانية في منطقة نائية شمال شرقي أفغانستان.
وصرح المسؤولون أن الهجوم وقع في  10نيسان،
بمنطقة «ج��ورم» من محافظة «بادخشان» ،مؤكدين أن
عملية تفتيش كبيرة انطلقت منذ الحادثة القتفاء أثر
عشرات الجنود المختفين.
وكانت وزارة الدفاع األفغانية أعلنت أول من أمس ،أن

قوات الجيش خسرت أكثر من  30جنديا ً بين قتيل وأسير
في هجوم شنته حركة طالبان في والية بدخشان شمال
البالد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال ظاهر عظيمي إن
 20مسلحاً ،بينهم قائد ميداني لطالبان ،جرت تصفيتهم
في المعارك ،فيما جرح  7آخرون واعتقلتهم أجهزة األمن،
كما أفاد المتحدث بأن المتشددين اختطفوا  14جنديا ً
أفغانيا ً كرهائن.

�أنقرة تعتبر �أن حديث البابا عن «�إبادة»
ال يتفق مع الوقائع التاريخية!
يبدو أن أزم��ة ج��دي��دة مرشحة للتطور ف��ي األي��ام
المقبلة بين أنقرة والفاتيكان على خلفية وصف البابا
مجازر األرمن بالـ»إبادة».
فقد انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو
أول من أمس استخدام البابا فرنسيس كلمة «إبادة»
لوصف المجازر التي راح ضحيتها مئات اآلالف من
األرمن في عهد السلطنة العثمانية إبان الحرب العالمية
األولى واعتبر أنه «ال يمت للوقائع التاريخية بصلة».
وق��ال ج��اوش أوغلو في تغريدة على «تويتر»« :ال
يمكن قبول تصريح البابا الذي ال يمت للوقائع القانونية
والتاريخية بصلة» ،ووصف تصريحات البابا بأنها
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«مزاعم ال أساس لها».
وكانت أنقرة استدعت في وقت سابق ممثل الفاتيكان
لديها لمطالبته بتفسير لتصريحات البابا لمناسبة
قداس في مئوية مجازر األرم��ن ،وفي بيان آخر نقلته
وسائل اإلعالم التركية ،عبّرت الخارجية التركية عن
«الخيبة والحزن الكبيرين» التي أثارتها تصريحات
البابا.
وترفض تركيا باستمرار وصف تلك المجازر التي
بدأت في  24نيسان  ،1915بأنها إبادة وتعتبر أنها
نتيجة لحرب أهلية رافقتها مجاعة راح ضحيتها نصف
مليون تركي ونصف مليون أرمني ،بحسب زعمها.

ذكرت تقارير إخبارية أن  4من أفراد األمن قتلوا وأصيب  8آخرون،
عندما فجر متمردون ماويون مركبة محصنة ضد األلغام أمس ،في
بلدة دانتيوادا الواقعة في والية تشاتيسجار وسط الهند.
وأف��ادت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» على موقعها االلكتروني
بأن «المركبة المحصنة ضد األلغام األرضية كانت تقوم بدورية قرب
منطقة كولنار على بعد  25كيلومترا ً من مركز بلدة دانتيوادا ،عندما
نفذ المتمردون انفجارا ً ضخما ً استهدف المركبة المضادة لأللغام».
وذكرت الصحيفة أن «المسؤولين المحليين أكدوا وقوع  4حاالت
وفاة».
وكان متمردو جماعة الـ«ناكسالز» هاجموا فريقا ً لقوات أمن حرس
الحدود في وقت سابق ،ما أسفر عن مقتل جندي في منطقة كانكر
بوالية تشاتيسجار التي ضربها التمرد.

نيجيريا« :بوكو حرام» م�س�ؤولة
عن لجوء � 800ألف طفل
تسببت جماعة «بوكو حرام» بفرار نحو  800ألف طفل من منازلهم
في شمال شرق نيجيريا ،بحسب ما ذكرته منظمة األم��م المتحدة
للطفولة أمس.
وقالت اليونيسف إن عدد األطفال الالجئين قد تضاعف خالل العام
الماضي بسبب فرارهم إلى تشاد والنيجر والكاميرون وفي داخل
نيجيريا.
وأفاد مانويل فونتين ،المدير اإلقليمي لليونيسيف لشؤون غرب
ووسط أفريقيا أن «العشرات من الفتيات والفتيان المفقودين في
نيجيريا اختطفوا وجرى تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو
جرى استخدامهم كدروع بشرية أو يضطرون للفرار من العنف».
وصدر تقرير المنظمة بعد عام على خطف جماعة بوكو حرام لـ
 276فتاة من مدرستهن في مدينة تشيبوك في شمال شرقي البالد
ما أثار إدانة عالمية.
وقال فونتين إن تلك االختطافات واحدة من «مآس عدة تتكرر على
نطاق واسع في أنحاء نيجيريا والمنطقة».
وذك��رت اليونيسيف أن جماعة «بوكو ح��رام» تستخدم األطفال
كمقاتلين وطباخين وتغتصب الفتيات والنساء وتجبرهن على الزواج
وتستعبدهن جنسياً.

بعد إثارة البابا فرانسيس حفيظة تركيا أول من أمس أثناء حضوره
الذكرى المئوية لمذبحة األرمن في كنيسة «سان بطرس باسيليكا»
في الفاتيكان ،في إشارة إلى القتل الذي تعرض له األرمن خالل القرن
الماضي تحت حكم اإلمبراطوية العثمانية ،قائالً إن عائالتنا اإلنسانية
عاشت ثالثة مآسي كبرى غير مسبوقة ،وأن المأساة األولى الواسعة
النطاق هي أول إب��ادة جماعية في القرن العشرين ،م��ذك��را ً بإعالن
البابا يوحنا بولص الثاني ورئيس الكنيسة األرمنية ع��ام ،2001
لكن استخدام تعبير»اإلبادة الجماعية» حتى ول��و ك��ان مقتبسا ً من
إعالن سابق أزعج األتراك للذين اتهمتهم جماعات أرمنية وباحثون
أتراك بالتخطيط لـ«إبادة جماعية» بحق اآلرمن منذ عام  ،1915حين
ُقتل أكثر من مليون أرمني في السنوات األخيرة لحكم اإلمبراطورية
العثمانية ،في مقابل تنكر تركي رسمي لهذا الحدث تحت حجة أن
مئات اآلالف من األرمن والمسيحيين واألت��راك المسلمين ماتوا في
أحداث العنف الطائفي على ميادين القتال الدامي في الحرب العالمية
األول���ى ،في محاولة تركية لممارسة الضغط على ه��ذه التحركات
التي ُتظهر دور العثمانيين في عمليات «اإلب��ادة الجماعية» ،فاألمر
بحد ذات��ه ُيعتبر مجازفة أث��ارت غضب تركيا بعد اعتراف دول عدة
من بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بهذه المجازر «كإبادة» ،على وقع
إحياء أرمينيا الذكرى المئوية لإلبادة في  24نيسان ،وهو اليوم الذي
ج��رى فيه ع��ام  1915اعتقال المئات من األرم��ن قبل ذبحهم الحقا ً
في اسطنبول ،األمر الذي شكل بداية المجازر ،لكن أرمينيا رفضت
تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي عندما كان
رئيسا ً للوزراء بعد إرسال بالده برقية تعزية إلى «أحفاد األرمن» الذين
قتلوا عام « 1915لكن أرمينيا طلبت من تركيا في حينها االعتراف
بهذه المجازر ال «ال��ن��دم عليها» ،وم��ا يجدر ذك��ره أن أرمينيا كانت
جزءا ً من اإلمبراطويرية العثمانية التي تحكم من اسطنبول في تلك
الفترة ،فالحلم اإلمبراطوري العثماني لم تتراجع أوهامه في الخليج
التركي ،وهذا ماجعل رئيس وزرائها أحمد داوود أوغلو يرد أول من
أمس على تصريحات البابا فرنسيس بأنها «متحيزة وغير الئقة» على
إثر استدعاء تركيا لسفيرها في الفاتيكان بحجة التشاور معه بشأن
التصريحات «البابوية» التي أث��ارت أيضا ً تأثيرا ً الفتا ً في المجتمع
الدولي عموما ً واألوروبي خصوصا ً بعد اعتراف دول أوروبية عدة
بمسؤولية «العثمانية» عن هذه المجازر ،في تنبيه يستدعي من تركيا
االنتباه إلى أن الرأي العام األوروبي وفي غالبية ال يمكن إهمالها ،بات
على قناعة بأن مثل هذه المجازر ال يمكن محوها من خزائن الذاكرة
المسيحية األوروبية ،التي تسعى تركيا إلى دخول عالم المشاركة
فيها كعضو في االتحاد األوروب��ي الذي لم يمنح تركيا هذه الفرصة
حتى اآلن ،والذي ال يمكن أن تنجح معه «مقالب السياسة» على خلفية
النسيان ،فالشارع األوروب��ي صاحب ذاك��رة ال ترحم ،وهي تحاكم
مجرميها بجدية وحزم ،لكن المراوغة التركية وعدم القدرة على إخفاء
إيديولوجية العنف والقتل واإلبادة هي من تحضرها كمتهم في هذه
المحاكم ،وهذا شيء يعرفه جيدا ً الداخل التركي الذي يعتبر نفسه من
أنصار المجتمع األوروبي بصفة «الوصيف» ،لكن الداخل «اإلعالم»
التركي بمتفرعاته يحاول ال��دف��اع عن موقف حكومته تحت ردود
فعل عكستها الصحف التركية حين علقت صحيفة «أنترنت جانس»
الصادرة أمس على تصريحات البابا فرنسيس بأنها «إهانة كبيرة
لألمة التركية» ،فقد أوجع هذا التصريح النفوس ،وأن تركيا لن تقبل
بهذا الوصف ،وسيكون هناك رد شديد اللهجة .فيما قالت صحيفة
«بوجون» في تعليق أمس إن التصريح كان «صدمة بالنسبة لألمة
التركية» ،لتلحق بها أختها التركية األخرى صحيفة «هابرن يوكسا»
بالتعليق بأن التصريح «أغضب تركيا كثيراً» ،لتترك هذه الصحافة
ٍ
ومناف،
جداالً شارعيا ً داخليا ً ال يخفي نفسه بين مؤيد لهذا التصريح
تحت الوقوف فوق منصة الحقيقة مرة واالختباء تحتها مرة أخرى،
لكن السنين مهما توالت لن تفرغ الذاكرة الحزينة الصلبة التي أصدرت
محاكمها حكما ً قطعيا ً لم يتأخر تنفيذه بشهادة السنين المقبلة...
فمحاكم الذاكرة ال ترحم أحدا ً أبداً.

تقرير �إخباري
كرة النار ال�سعودية
تت�أرجح �أمام لعبة �صفرية
} لمى خيرالله
كرة النار تتدحرج في الحرب العشواء التي
تقودها السعودية وسلسلة من الدكتاتوريات
الخليجية ،بدعم لوجيستي من القوى الغربية.
حلف عاصفة ال��ح��زم ال��ع��ش��ري ال���ذي ص ّوت
بشأنه البرلمان الباكستاني في  10من نيسان
الجاري رافضا ً المشاركة في العدوان على اليمن
ش ّكل «صفعة قوية للسعودية» التي كانت تسعى
إلى جذب إسالم آباد في نطاق المحاولة للهيمنة
ع��ل��ى المنطقة وال��ت��ص��دي ل��ـ «ال��خ��ط��ر اإلي��ران��ي»
األمر الذي جعل العالقات بين الرياض وإسالم
أباد تدخل مرحلة فتور وسخونة وتوتر في آونة
واحدة ،أقله في الكواليس السياسية التي انجلت
بالتصريحات وال��رد السعودي الذي اتجه نحو
تسخين جبهات إقليم بلوشستان الواقع جنوب
غربي ال��ب�لاد ف��ي الخاصرة الجنوبية الشرقية
إليران حيث يش ّكل نحو  45في المئة من حجم
األراض���ي الباكستانية تقريباً ،ويشهد وجودا ً
كبيرا ً لتنظيم «القاعدة» تحركات سريعة جاءت
بغية ت��أدي��ب إس�ل�ام آب���اد بعد رفضها السخاء
السعودي م��ن ب��واب��ة المشاركة ب��ال��ع��دوان على
اليمن م��ا دف��ع أم��ي��ر منطقة ن��ج��ران السعودية،
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ،إلى مهاجمة
الشعب الباكستاني واص��ف��ا ً إي��اه بـ«الخسيس»
وليس بعيدا ً من الحليف االستراتيجي المتمثل
بتركيا وموقفها المزدوج الذي يأتي في سياق
لعبة انتظار التطورات واألح��داث واحتواء قوى
ال���ص���راع ك���اف���ة ،إذ أع��ل��ن رئ��ي��س��ه��ا رج���ب طيب
أردوغان في  5من نيسان المشاركة في الحلف
ال��س��ع��ودي األم��ي��رك��ي ال��ذي ل��م ت��ش��ارك ب��ه حتى
اللحظة وخاطب أردوغ��ان في لهجة حادة إيران
متهما ً إياها بمحاولة السيطرة على اليمن من
دون أن يعني ذلك إلغاء زيارته طهران في  7من
نيسان ولقائه بالرئيس اإليراني حسن روحاني
وال��م��رش��د األع��ل��ى للثورة اإلي��ران��ي��ة السيد علي
خامنئي ال��ذي غيّر النوايا التركية واستعدادها
للمشاركة.
ي����زداد ال���ت���ورط ال��س��ع��ودي ف��ي ال��ح��رب على

اليمن غوصا ً في الرمال المتحركة ويتجه نحو
هزيمة ساحقة تطيح بآل سعود.
فتردد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ف��ي إرس����ال ج��ن��وده ل��خ��وض أت���ون ح���رب برية
بالنيابة ق��د يدفع بمملكة آل سلول إل��ى سحب
تمويلها مشاريع «العاصمة الجديدة» ومشروع
المليون وح��دة لشركة «أراب��ت��ك» ورب��م��ا سحب
ال��ودائ��ع ال��ت��ي ق��ررت��ه��ا قمة ش��رم الشيخ أخيرا ً
واالمتناع عن تسديد المساعدات التي تعهدتها
السعودية خالل القمة هذا ما يؤكده مراقبون.
العدوان السعودي على اليمن وصل إلى مرحلة
خطيرة بما يشابه المقامرة ،فقدرة التحمل باتت
منهكة أمام تحول الحرب من عمل عسكري من
دون تحقيق أي هدف حقيقي سوى قتل المدنيين
وتدمير المنشآت الحكومية إال أن كثافة الغارات
لم تمنع اليمنيين من الخروج بتظاهرات رافضة
للحرب على بالدهم ،وذلك في ظل الدعوات إلى
رص الصفوف وال��وح��دة وال��ص��م��ود ،وازدي���اد
ّ
السخط الشعبي مع استمرار تكثيف ضربات
التحالف.
في حين تزامن العدوان السعودي مع انشغال
إيران وروسيا بمفاوضاتهما مع الدول العظمى
بشأن ملف إي��ران النووي وال��ذي تكلل بالنجاح
وأزعج «إسرائيل» والسعودية.
ال��ح��رب ال��س��ع��ودي��ة تستمر اله��ث��ة ف��ي لعبة
االس��ت��ق��ط��اب الطائفي وال��م��ذه��ب��ي ف��ي المنطقة،
لكسب م��زي��د م��ن أوراق ال��ق��وة اإلقليمية حيث
شهدت أروق��ة مجلس األم��ن ال��دول��ي ف��ي  4من
ن��ي��س��ان م��ش��اورات م��اراث��ون��ي��ة ب��ي��ن اجتماعات
مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي للنظر في
التعديالت التي طالبت بها روسيا لمنع استصدار
قرار دولي تحت الفصل السابع بشأن اليمن.
التنصل التركي والصفعة الباكستانية
وم��ع
ّ
وغ��م��وض ال��م��وق��ف ال��م��ص��ري وتقليص ال���دول
ال��م��ش��ارك��ة م���ن  10إل����ى  8وف����ي ظ���ل ال���ج���دال
ال���س���ي���اس���ي وال���ت���ق���دم ال���ع���س���ك���ري ال���س���ع���ودي
الصفري يبقى التساؤل هنا :هل باتت عاصفة
الحزم بال حزم ،أم أن العزف على الطائفية في
الحرب السعودية بات ذريعة منهية؟

