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عربيات  /دوليات
على خط النار رجال �أق�سموا على الن�صر

ّ
يتدخل حلفاء �سورية
هل
مبا�شرة في الحرب؟

 جمال العفلق
 عامر التل



منذ بداية الحرب على سورية ،قلنا إنّ ما يجري فيها ليس
ش��أن�ا ً س��وري �ا ً داخ�ل�ي�اً ،فالحرب الكونية ال�ت��ي ت�ش� ّن عليها ال
تستهدفها فقط ،بل تستهدف تفتيت المنطقة على أسس مذهبية
وطائفية ،بعد أن يكون سايكس ـ بيكو في العام المقبل قد استنفذ
أهدافه بمرور مئة عام على تنفيذه .كما أنّ هذه الحرب تستهدف
محور المقاومة كامالً إضافة إلى روسيا والصين ،وك ّل الدول
التي ترفض التبعية للواليات المتحدة األميركية.
وبعد م��رور أكثر من أرب��ع سنوات على الحرب في سورية
وعليها ،نجد الصمود األسطوري للجيش السوري الذي يواجه
ليس فقط قطعان اإلرهابيين من مختلف دول العالم ،بل أيضا ً
جيوش وأج�ه��زة استخبارات ل��دول كبرى وإقليمية مدعومة
بأموال طائلة وأجهزة إعالم ال تع ّد وال تحصى من فضائيات
وإذاع� ��ات وص�ح��ف وم��واق��ع الكترونية وغ�ي��ره��ا م��ن وسائل
اإلعالم الحديثة.
هذا الصمود األسطوري لسورية قيادة وشعبا ً وجيشا ً هو
الذي قاد إلى انقالب في المعادلة الدولية ،إذ انتهى زمن القطب
الواحد ،وأصبح هناك إلى ح ّد كبير ت��وازن في موازين القوى
بالعالم ،فلوال ه��ذا الصمود والتصدّي لكانت روسيا تواجه
اإلره��اب في شوارع موسكو ،كما قال العديد من المسؤولين
الروسيين ،ولكانت إيران محشورة في الزاوية الضيّقة ،ولما
اح�ت��اج وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري إل��ى الجلوس
م��ع نظيره اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف ف��ي جنيف ودخول
مفاوضات شاقة معه ،ترفض خاللها إيران أن ُتذعن للشروط
األميركية مستندة بك ّل ذلك إلى فشل المشروع االميركي في
سورية بإسقاط الدولة الوطنية السورية ودورها في المنطقة.
فخالل هذه السنوات من الحرب التي قدّمت خاللها سورية
آالف الشهداء وآالف الجرحى وتدمير معظم البنى التحتية،
ليس دفاعا ً عنها فقط بل عن حلفائها وعن ك ّل المنطقة ،وبعد
ك ّل هذه التضحيات والدماء التي قدمتها من حقها ومن واجب
الحلفاء مساعدتها ،ليس فقط ماليا ً وسياسياً ،بل عسكريا ً
وبشكل مباشر .فلماذا يعلن المحور اآلخر بوقاحة أنه يد ّرب
ويسلّح ويم ّول اإلرهابيين الذين يقومون بقتل الشعب السوري
وتدمير منجزات ال��دول��ة ال�س��وري��ة؟ وال يكتفي ه��ذا المحور
المعادي بذلك ب��ل يتمادى ف��ي وقاحته ،ويعلن ـنه ف��ي صدد
إقامة مناطق ع��ازل��ة ،ومناطق حظر ط�ي��ران ،وإدخ��ال وحدات
نظامية من جيوش هذا المحور المعادي لمساعدة اإلرهابيين
في حربهم ،من خالل مشاركتها على األرض السورية باحتالل
أراض سورية ،كما حصل ويحصل في إدلب وحلب والمنطقة
الجنوبية ،وتقوم «إسرائيل» ،التي هي ليست عدو أمتنا فقط بل
عدو اإلنسانية كلّها ،بمساعدة هؤالء اإلرهابيين ليس بالعالج
في المستشفيات الصهيونية بل بتزويدهم بالسالح وتدريبهم،
ودخول خط القتال إلى جانبهم لمساعدتهم كلما دعت الضرورة
لتدخلها المباشر.
بعد ه��ذه ال�س�ن��وات م��ن تضحيات س��وري��ة وص�م��وده��ا في
الحرب الكونية التي تش ّن عليها من خالل الجماعات التكفيرية
التي ال تعرف صديقا ً دائما ً لها ،على محور المقاومة وحلفاء
س��وري��ة االنتقال إل��ى مرحلة ج��دي��دة م��ن المواجهة م��ن خالل
المساعدة العسكرية المباشرة على األرض ،وبالتأكيد فإنّ
ه��ذا ليس انتقاصا ً من ق��درات وكفاءة الجيش ال�س��وري ،فهذا
الجيش بصموده الذي تعجز ك ّل العقول العسكرية عن تفسيره،
سيصبح ن�م��وذج�ا ً تقوم ال ��دول الح�ق�ا ً بتدريس ص�م��وده في
معاهدها وجامعاتها ،لتعليم جيوشها وقادتها العسكريين
واألم�ن�ي�ي��ن ،كيف ي�ك��ون ال�ص�م��ود وال �ت �ص �دّي ألع�ت��ى جيوش
وأجهزة األمن في العالم ،فالمشاركة المباشرة لمحور المقاومة
وحلفاء سورية ،هي من باب التكافل والتضامن وسداد جزء من
دين سورية على حلفائها ،ومن باب حماية مصالح هذا المحور،
من خالل التصدي المباشر لهذه الحرب القذرة التي تش ّن من
أجل تغيير خريطة العالم لمصلحة محور معا ٍد لإلنسانية.
 رئيس تحرير شبكة
الوحدة اإلخبارية في األردن

الحرب سجال يوم لك ويوم عليك ،قد
ال ن��درك نحن الجالسون على مقاعدنا
ن��ت��اب��ع ش���اش���ات اإلع��ل ��ام وال��ب��ي��ان��ات
ال�ع�س�ك��ري��ة ح�ج��م ال �م �ع��ارك ال��دائ��رة في
بقعة جغرافية م��ا على أرض المعركة،
وال يسعفنا الخيال لتصور حجم دائرة
ال �ن��ار ال �ت��ي تحيط ب�ج�ن��ود ال�ج�ي��ش وهم
ي�س�ت�ب�س�ل��ون ف��ي ال �ق �ت��ال .إن �ه��ا الحرب
ال ص ��وت ي�ع�ل��و ع �ل��ى ص��وت �ه��ا وص��وت
المنتصر هو األقوى عندما يكون مدافعا ً
عن األرض ومقاتالً من أجلها ،المنتصر
ه��و ذل��ك المقاتل ال��ذي ت��رك ك��ل أحالمه
خلفه وحمل راية الوطن وبعض الطلقات
وذكرى من حبيبة.
وال�ي��وم نحن جميعا ً متفقون على أن
المعارك على األرض السورية ال تنفصل
ب��أه��داف�ه��ا وال بنتائجها ع� ّم��ا ي�ح��دث في
اليمن أو ليبيا أو مصر أو ال �ع��راق .فقد
فشل تحالف العدوان على اليمن وفشلت
عاصفة ال �ح��زم وغ��ارات �ه��ا ال�ج��وي��ة التي
تجاوزت األلفي طلعة لحصد المدنيين،
فكان ال بد من نقل عقول الناس وعيونهم
إل��ى معارك أخ��رى تغطي فشل العدوان
الجوي ،وهذا ما كان .تركيا تدفع بآالف
ال�م��رت��زق��ة عبر ال �ح��دود تدفعهم للموت
ال يهم ال�ع��دد وال الطريقة المهم إعالن

ن �ص��ر وه �م��ي ول ��و ل �م��دة أس �ب��وع واح��د
تنشغل فيه وسائل اإلعالم ويتفاخر فيه
تحالف العدوان .فاليوم التقت المصالح
السعودية والتركية وبرعاية أميركية في
تحقيق تقدم على جبهة الشمال السوري،
لتكون لبنة لطلب تركيا القديم الجديد في
خلق منطقة عازلة تحقق حلم أردوغان
بالوصول إلى حلب وتحقق حلم ممولي
«داعش» بعزل الساحل السوري ووضعه
تحت النار.
ول� �ك ��ي ن �ف �ه��م اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة أميركا
وذيولها علينا أن نتذكر ما فعله «داعش»
في ليبيا عندما أعدم العمال المصريون،
وك�ي��ف تخلت المجموعة الخليجية عن
م �ص��ر ف��ي م�ج�ل��س األم���ن ع �ن��دم��ا طلبت
ت�ف��وي�ض�ا ً أم �م �ي �ا ً ل�م�ح��ارب��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م في
ليبيا ،ولكنهم استطاعوا ت��وري��ط مصر
ف��ي ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ع �ل��ى ال �ي �م��ن .هذا
ال �ت �ح��ال��ف ال � ��ذي ل ��م ي �ح �ق��ق إال نتيجة
واح��دة أنه دعم القاعدة التي هي نفسها
«داع��ش» أو «النصرة» وهي نفسها التي
تقاتل ف��ي ليبيا وآخ��ر جرائمها العمال
األثيوبيون .وهي االستراتيجية نفسها
ف ��ي ال� �ع���راق ال � ��ذي ت �خ �ل��ى ع ��ن الحشد
الشعبي واتهمه بجرائم ضد اإلنسانية،
بينما جرائم «داع��ش» وما فعله على نهر
دجلة ادع��ت أميركا أنها لم تتحقق منها
ع �ل��ى رغ���م ع��رض �ه��ا ع �ل��ى ك ��ل شاشات

اإلعالم الغربي والعربي.
هذه صورة بسيطة جدا ً لواقع الحرب
وصوره .بسيطة جدا ً لحقيقة من يحارب
ض��د اإلنسانية وي��دع��م ويجلب ويدرب
المرتزقة على أراضيه.
اليوم ليس كاألمس ولن يكون الغد مثل
اليوم ،فهي الحرب وما يأخذه المرتزقة
في الليل يستعيده الجيش السوري في
النهار ،وكم هو واهم من يعتقد أن سكان
ه��ذه األرض ي�م�ك��ن تركيعهم وأخذهم
أس � ��رى! وك���م ه ��و واه� ��م م ��ن ي�ع�ت�ق��د أن
السوريين شعب يهدأ أو يستكين! وما
زال في جعبتنا الكثير لن تمر أيام حتى
تعود المحطات اإلعالمية نفسها ،لتدّعي
أن الجيش يقصف بالطيران هذه المنطقة
أو تلك ويتباكى على الضحايا ولكنه لن
ي��ذك��ر الجيش ال �س��وري يقصف مواقع
المرتزقة اآلتين من خارج الحدود.
لقد أعلن أعداء سورية م��رارا ً وتكرارا ً
أنهم لن يسلموا ،وما يشغلهم اليوم أكثر
من أي يوم سابق نضوج الشارع الغربي
وف �ه �م��ه ل ��واق ��ع ال� �ح ��رب ع �ل��ى س��وري��ة.
وم��ا األص ��وات ال�ت��ي ي�ح��اول��ون تكميمها
ومنعها من نشر الحقائق إال دليل على
هزيمتهم .ول��م يعد ال�ح��دي��ث ال �ي��وم عن
ث � ��ورة ورب� �ي ��ع ع ��رب ��ي م���زع���وم ،ال �ي��وم
يعلم كل العالم أن سورية والسوريين
يقاتلون اإلره��اب اآلتي إليهم عبر تركيا

�إ�صابة �شخ�صين في فيرغ�سون الأميركية على خلفية ا�ضطرابات بالتيمور
أفادت تقارير إعالمية واردة من مدينة فيرغسون بوالية
ميزوري األميركية أمس ،بأن شخصين أصيبا بجروح في
حادث إطالق نار في هذه المدينة على خلفية االضطرابات
في بالتيمور.
وكانت وسائل إع�لام محلية أش��ارت نقالً عن شهود
عيان إلى أن شخصا ً أصيب بطلق ن��اري في ساقه في
حادث إطالق نار في المنطقة التي قتل فيها الشاب األسود
مايكل براون العام الماضي ،وحالته الصحية حاليا ً غير
معروفة.
وتجدر اإلش��ارة في هذا السياق إلى أن مقتل الشاب
أجج موجة من
مايكل براون في فيرغسون العام الماضي ّ
االحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري في
الواليات المتحدة.
و في بالتيمور أعلنت الشرطة األميركية أمس اعتقال
 235شخصا ً إثر احتجاجات واسعة النطاق وأعمال
شغب اندلعت في المدينة بعد تشييع جنازة شاب أسود
قتل على يد رجال أمن.
وبدأ الحرس الوطني األميركي باالنتشار في شوارع
المدينة إثر موجة عنف أسفرت عن إحراق  144سيارة
وإض���رام النيران في  15مبنى ،باإلضافة إل��ى إصابة
العشرات.
ومع حلول الليل انتشر آالف من الشرطة وجنود الحرس
الوطني لفرض حظر على التجول ،واتخذ أكثر من ثالثة
آالف من شرطة ماريالند ونيوجيرزي ومنطقة كولومبيا
وأعضاء من الحرس الوطني يرتدون الخوذات مواقع أمام
المتاجر والمستشفيات.
وتصاعدت وتيرة العنف في المدينة عقب جنازة الشاب
فريدي غراي ،الذي توفي يوم  19نيسان ،متأثرا ً بجروح
أصيب بها أثناء اعتقاله من قبل الشرطة.
وكان غراي اعتقل بتهمة حيازة سكين ونقل أوال ً إلى
مركز للشرطة والحقا ً إلى المستشفى حيث فارق الحياة
بعد أسبوع.

واعترفت شرطة بالتيمور الجمعة بأن عملية إسعاف
الموقوف تأخرت وبأنه كان يجب أن يحصل على مساعدة
طبية فور إصابته.
وقام متطوعون من أهالي بالتيمور بتنظيف شوارع
المدينة بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين
اندلعت في المدينة إثر تشييع جثمان غراي .وفي شمال
غربي المدينة ّ
نظف سكان محليون منطقة صيدلية كبيرة
أحرقت أثناء االحتجاجات.
يذكر أن السلطات أعلنت حظر التجول في المدينة في
الفترة بين العاشرة مساء والخامسة صباحا ً لمدة أسبوع

مجل�س ال�شيوخ الأميركي يرف�ض اعتبار االتفاق النووي مع �إيران معاهدة

روحاني� :سنتم ّكن من رفع
جميع العقوبات الدولية المفرو�ضة علينا

�إندوني�سيا تعدم ثمانية
�أدينوا بتهم تهريب مخدرات

ال��ك��ون��غ��رس م��ن ف��رص��ت��ه األخ��ي��رة
للتأثير في شكل الصفقة النووية مع
إيران.
وفي السياق ،أكد الرئيس اإليراني
حسن روح��ان��ي أن ب�لاده ستتمكن
من رفع جميع العقوبات المفروضة
عليها من قبل مجلس األمن الدولي.
وأش��اد روحاني في كلمة ألقاها
في مدينة شيراز أم��س ب��دور الوفد
اإلي��ران��ي ف��ي المفاوضات النووية
مع السداسية ،مؤكدا ً أن حكومته
ستواصل الجهود من أجل استعادة
حقوق الشعب اإليراني وفتح أسواق
دول المنطقة والعالم أمام الصادرات
اإليرانية.
وك���ان ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي حسن
روح��ان��ي أعلن ف��ي وق��ت سابق في
ط��ه��ران أن على المستفيدين من
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��دول��ي��ة
على إي��ران «تغيير عملهم» تحسبا ً
للتوصل إل��ى ات��ف��اق ن��ووي نهائي
سيؤدي إلى رفع العقوبات.

واألردن والسعودية.
أم��ا جبهة ال��داخ��ل ،فهي مختلفة تبعا ً
للثقافة واالنتماء ،ولكن يبقى المؤمنون
بالجيش ونصره هم األكثرية أما الذين
يجلسون في بيوتهم وال��رم��ادي��ة تطغى
على تفكيرهم أقول لهم:
ب�ط��ل وم �غ��وار أن��ت أي �ه��ا ال �ج��ال��س في
منزلك وتعلمنا كيف القتا!.
بطل ومغوار أنت الذي أرسلت زوجك
إل��ى أوروب� ��ا ل�ل�ج��وء وتنتظر ل�� ّم الشمل
وت �س �خ��ر م��ن خ��س��ارة م �ع��رك��ة خاضها
الجيش السوري.
بطل ومغوار أنت الذي تخطط للهرب
وتطلق المواقف الرمادية.
ب �ط��ل وم� �غ ��وار أن ��ت ال� ��ذي ت �ف �س��د في
األرض وتدّعي النزاهة.
ّ
فهذه حربنا وهذه أرضنا ولن نسلمها
أو ن �س��اوم عليها ح�ت��ى ل��و ب�ق��ي م�ن��ا َمن
ب �ق��ي .ف�م��ن آم��ن ب��وط�ن��ه ليحمل سالحه
ويقاتل واألسلحة كثيرة بندقية كانت أم
قلماً ،ماله أو أوالده .فلكل دوره في هذه
الحرب ولكل نصيبه منها .قدمت سورية
الكثير وما زالت تقدم في مقاومة عدوان
ستين دولة اجتمعت على تدميرها.
وك� ��م ه ��م أغ �ب �ي��اء أع � ��داء س ��وري ��ة إذا
م��ا اع �ت �ق��دوا أن روح ال �م �ق��اوم��ة تنتهي
بمعركة! فعلى خط النار رج��ال أقسموا
على النصر.

أفادت معلومات
صادرة من دولة عربية
كبرى أنّ رئيس هذه
الدولة عقد قبل فترة
وجيزة لقاء عمل مط ّوالً
موسع من
مع وفد ّ
االستخبارات األميركية.
وقد تركز اللقاء في
جانب أساسي منه على
إجابات ق ّدمها أعضاء
الوفد ردا ً على أسئلة
كان طرحها الرئيس
العربي في وقت سابق،
حول ضرورة توحيد
الجهود واإلمكانات بين
ك ّل الدول التي تحارب
المجموعات اإلرهابية،
ألنّ استمرار العمل
بأجندات مختلفة يؤ ّدي
إلى تم ّدد هذا اإلرهاب
وتزايد خطره على
الجميع.

التجول
�آالف من ال�شرطة والحر�س الوطني ينت�شرون في المدينة لفر�ض حظر
ّ

�أ�ستراليا ت�ستدعي �سفيرها بعد �إعدام مواط َنيها

رفض مجلس الشيوخ األميركي
اق��ت��راح �ا ً ق��دم��ه ن���واب جمهوريون
باعتبار االتفاق النووي مع إي��ران
معاهدة.
وص��� ّوت المجلس بغالبية 57
صوتا ً مقابل  39على االقتراح الذي
قدمه السيناتور الجمهوري رون
ج��ون��س��ون كتعديل على مشروع
قانون يقضي بأن يراجع الكونغرس
أي اتفاق نووي مع إيران.
وك��ان التعديل يحتاج إلى تأييد
 60عضوا ً إلقراره لكن حصوله على
 39عضوا ً جمهوريا ً بالمجلس يظهر
أن األي��ام المقبلة قد تشهد نقاشات
حامية ،قبل أن يوافق المجلس على
نسخة نهائية من مشروع القانون.
وصوت زعيم الغالبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل
وال��زع��م��اء الجمهوريون اآلخ���رون
لمصلحة ال��ت��ع��دي��ل ،فيما رفضه
الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة
العالقات الخارجية ف��ي المجلس
وال��دي��م��ق��راط��ي ب��ن ك��اردي��ن ال��ل��ذان
يعارضان أية تعديالت على مشروع
ال��ق��ان��ون ،باعتبار أنها ق��د تستفز
الرئيس باراك أوباما وستدفعه إلى
استخدام حق النقض «الفيتو».
وكان أوباما قد هدد باستخدام حق
الفيتو ضد المشروع ،باعتبار أنه قد
يزعزع سير المفاوضات النووية مع
إيران ،بينما أوضح البيت األبيض أن
اإلدارة ستلجأ إلى «الفيتو» في حال
تعديل المشروع بقدر كبير خالل
عملية تمريره في مجلسي الشيوخ
والنواب.
لكن أنصار كوركر يصرون على
أن تبني المشروع بشكله الحالي
لن يؤدي إلى قبول الصفقة النووية
مع طهران تلقائياً ،وح��ذروا من أن
رفض المشروع سيؤدي إلى تجريد

خفايا
خفايا

وكانت المفوضة العليا للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية باالتحاد
األوروب���ي فيديريكا موغيريني قد
أشارت في وقت سابق إلى أن االتفاق
الشامل مع مجموعة « »1+5سيسمح
إلي��ران بتجسيد حقها في النووي
السلمي بشكل كامل.
وأك�����دت م��وغ��ي��ري��ن��ي ف���ي كلمة
خالل مؤتمر حول معاهدة الح ّد من
انتشار األسلحة النووية في منظمة
األم��م المتحدة تجسيد ح��ق إي��ران
في برنامجها النووي السلمي وفقا ً
لمواد المعاهدة المعنية وااللتزامات
المترتبة عليها.
وأض��اف��ت أن العنصر المهم في
االتفاق المستقبلي ذلك الذي يطالب
إي��ران بالتعاون الكامل مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها
النووي في جميع القضايا العالقة
وم���ن ضمنها ال��م��س��ائ��ل المتعلقة
بالتوجه العسكري المحتمل.

قال رئيس ال��وزراء األسترالي توني أب��وت أمس إن حكومته ق��ررت استدعاء
سفيرها من إندونيسيا في احتجاج على إعدام مواطنين أستراليين أدينا بتهريب
المخدرات.
وقال أبوت للصحافيين في كانبيرا بعد ساعات قليلة من تنفيذ حكم اإلعدام في
المواطنين األستراليين« :نحترم سيادة إندونيسيا لكننا نستنكر ما حدث .هذا ال
يمكن ان يجعل االمور تسير في مسارها المعتاد».
وأضاف« :أريد أن أوكد أن هذه عالقة مهمة جدا ً بين أستراليا وإندونيسيا لكنها
تضررت نتيجة لما حدث على مدى الساعات القليلة الماضية».
وقالت وسائل إعالم أسترالية إن حكم اإلعدام نفذ رميا ً بالرصاص باألستراليين
ميوران سوكوماران وأندرو تشان مع ستة آخرين من بضع دول أدينوا بتهريب
المخدرات .من ناحية أخ��رى ،قالت الحكومة البرازيلية في بيان إنها شعرت
بالصدمة لدى تلقيها النبأ فهذه هي المرة الثانية التي يعدم فيها برازيلي في
إندونيسيا خالل ثالثة أشهر على رغم مناشدات إنسانية شخصية تقدمت بها
رئيسة البرازيل ديلما روسيف.
وذكرت الخارجية البرازيلية أنها تجري تقييما ً لعالقاتها مع إندونيسيا قبل أن
تتخذ قرارا ً بشأن الخطوة التي ستقدم عليها.
وانتقد روب��رت كولفيل المتحدث باسم حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في
جنيف تطبيق إندونيسيا لعقوبة اإلعدام .وقال« :تطلب إندونيسيا العفو عندما
يواجه مواطنوها اإلعدام في دول أخرى ،لذا ليس مفهوما ً لماذا ترفض تماما ً منح
العفو عن جرائم أقل على أراضيها».
وكانت إندونيسيا قد نفذت أمس أحكام إعدام بحق ثمانية من مهربي المخدرات
بينهم سبعة أجانب ودانتها على الفور أستراليا والبرازيل اللتان قدمتا التماسات
يائسة أخيرة إلنقاذ أرواح مواطنيين أستراليين وبرازيلي.
وقال النائب العام في إندونيسيا الجنرال أت��ش.أم براستيو للصحافيين في
تشيالكاب قبالة جزيرة نوساكامبانجان في جاوة الوسطى حيث يوجد السجن:
«أعدم الثمانية في اللحظة نفسها».
وقد أعدم أربعة نيجيريين وأستراليان وبرازيلي وإندونيسي في منطقة قريبة
من السجن ،فيما أضاء أقاربهم الشموع على مقربة من المكان ،وتراجعت أندونيسيا
عن إعدام فيليبينية كانت ضمن المجموعة المحكوم عليها باإلعدام في اللحظة
األخيرة في إطار اتفاق على ما يبدو بين جاكرتا ومانيال للسعي إلى الحصول منها
على مزيد من المعلومات لمالحقة عصابات المخدرات التي تنشط في المنطقة.
ويعزز اإلعدام الجماعي رميا ً بالرصاص النهج الصارم في تنفيذ العقوبة الذي
تبناه الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو في إطار حربه على المخدرات وقوبل
بانتقادات من األمم المتحدة التي وصفته بأنه ينطوي على ازدواجية في المعايير.
وتعارض أستراليا والبرازيل عقوبة اإلعدام وبذلتا جهودا ً ضد مسعى ويدودو
لتسريع وتيرة أحكام اإلعدام منذ أن تولى السلطة في تموز بعد أن توقف تنفيذها
خمس سنوات.
وهونت إندونيسيا من شأن الرد الدبلوماسي األسترالي .وقال يوسف كاال نائب
الرئيس اإلندونيسي للصحافيين« :إنها فترة موقتة .شهر أو شهران للتعبير عن
االحتجاج».
وتربط أستراليا عالقات تجارية وسياسية قوية مع جارتها إندونيسيا وقالت إن
أحكام اإلعدام لن تؤثر في العالقات التجارية .وستكون البرازيل أيضا ً حذرة قبل أن
تعرض عقود الدفاع الثمينة للخطر.

على األقل.
وفي السياق ،أصر الرئيس األميركي باراك أوباما على
عدم وجود أي تبرير ألعمال العنف والشغب التي شهدتها
مدينة بالتيمور ليلة الثالثاء .وق��ال« :ال تبرير للعنف
وألعمال الشغب في بالتيمور .إنهم لم يحتجوا ولم يعلنوا
أي مطالب ،بل انخرطوا في أعمال النهب وإض��رام النار
في محال تجارية بمدينتهم وإلحاق األض��رار بممتلكات
جيرانهم».
كذلك أعرب أوباما عن قلقه من ازدي��اد ح��وادث لجوء
رجال األمن للقوة ضد مواطنين غالبيتهم من األميركيين

السود .وتحدث أوباما حول هذه القضية لمدة  15دقيقة
تقريباً ،لكن لم يستخدم كلمة «التمييز العنصري» البتة.
م��ن جهة أخ���رى ،قالت ه��ي�لاري كلينتون المرشحة
الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاسة األميركية
إن العنف وأعمال السلب التي شهدتها بالتيمور بوالية
ماريالند هي دليل على وجود نظام غير صالح للعمل.
وقالت كلينتون ألنصارها في نيويورك خالل مناسبة
لجمع األم��وال لحملتها« :هذا شيء يفطر القلب .الموت
المأسوي لشاب أميركي آخر من أصول أفريقية واإلصابات
التي لحقت بضباط شرطة وإحراق منازل الناس ومصالح
تجارية صغيرة».
ونقلت صحيفة «وول ستريت» عن كلينتون قولها:
«علينا أن نعيد النظام واألم��ن وحينها علينا أن ننظر
بجدية إلى ما نحتاجه إلصالح نظامنا» ،مشيرة إلى أنها
ستناقش كيف يمكن للواليات المتحدة أن تصلح نظامها
القضائي الجنائي.
وأطلقت كلينتون وزي��رة الخارجية وعضو مجلس
الشيوخ والسيدة األميركية األول��ى السابقة حملتها
الرئاسية في وق��ت سابق من الشهر ،وه��ي المرشحة
الديمقراطية الوحيدة المعلنة حتى اآلن ،وفرصتها قوية
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات
الرئاسة لعام .2016
وفي اإلطار ذاته ،طالب حاكم والية فلوريدا الجمهوري
السابق جيب ب��وش ال��ذي أعلن أن��ه يفكر ف��ي خوض
االنتخابات والسيناتور تيد كروز من تكساس الذي أطلق
حملته الرئاسية بالتحقيق في وفاة غراي.
وق��ال بوش شقيق الرئيس السابق ج��ورج بوش إن
مسؤولي الوالية والمسؤولين المحليين يجب أن يحققوا
في مالبسات موت غراي في أسرع وقت ممكن .وأضاف:
«ف��ي الوقت ذات��ه على الحاكم ورئيس البلدية حماية
المواطنين الملتزمين القانون» ،وطالب بتحقيق شامل
وحيادي.

خط بحري مبا�شر بين �إيران و�سورية

كاظميني :الخط �سيزيد المبادالت التجارية
البالغ حجمها مليار دوالر حالي ًا

قالت وسائل إعالم إيرانية أمس إن
طهران تنوي تسيير خط بحري مباشر
مع سورية من أجل زي��ادة المبادالت
التجارية بين البلدين.
وقال الملحق التجاري في السفارة
اإليرانية لدى دمشق علي كاظميني:
«ال��خ��ط ال��ب��ح��ري ال��م��ب��اش��ر سيزيد
ال��م��ب��ادالت التجارية البالغ حجمها
مليار دوالر حالياً» ،مضيفا ً أن إيجاد
خ��ط��ي��ن ب��ح��ري��ي��ن اث��ن��ي��ن مباشرين
بين إي��ران وسورية أمر مطروح على
الطاولة حالياً ،معربا ً عن أمله بإيجاد
هذين الخطين في أس��رع وقت ممكن،
من خالل تعاون الحكومتين اإليرانية
والسورية.
ج��اء ذل��ك على هامش اجتماع في
غرفة التجارة اإليرانية في طهران،
مع وفد اقتصادي سوري يرافق وزير
الدفاع السوري فهد جاسم الفريج الذي
يقوم بزيارة رسمية إليران.
وأش���ار كاظميني إل��ى أن الوضع

األم��ن��ي ف��ي س��وري��ة أفضل بكثير من
العراق ،داعيا ً القطاع الخاص اإليراني
إلى دخول السوق السورية ،مضيفا ً أن
إيران ترغب في دخول مجال الخدمات
الفنية والهندسية في سورية ،مؤكدا ً
أن إعادة إعمار سورية ستشكل فرصة
ثمينة للمستثمرين اإليرانيين.
وق���ال الملحق اإلي��ران��ي إن حجم
التبادل التجاري بين البلدين يبلغ
مليار دوالر ،معلالً ضعف التبادل
التجاري بين البلدين بـ «جهل السوق
السورية بالسلع اإليرانية» ،ومضيفا ً
أن السوق السورية مليئة بالبضائع
العربية المستوردة من السعودية
واألردن وأن الشعب السوري يرغب في
استهالك السلع اإليرانية.
وينشط الوفد االقتصادي السوري
في مجال البتروكيماويات ومواد البناء
واألدوي���ة وال��م��واد الغذائية ،وحضر
االجتماع الذي أقيم في غرفة التجارة
بطهران رئيس غرفة التجارة اإليرانية

العراقية المشتركة.
من جهة أخرى ،أعرب حسن جواد
رئيس الوفد االقتصادي السوري عن
استعداد الحكومة السورية والقطاع
الخاص لتعزيز التنسيق االقتصادي
مع إيران ،وإزالة العقبات أمام تطوير
التعاون ،آمالً أن يلقى دعم الحكومة
والشعب في إيران.
وأك����د ب��ش��ار ش��ه��م��ة ع��ض��و غرفة
التجارة السورية أن العاصمة دمشق
تتمتع ب��أم��ان ك��ام��ل بالنسبة إل��ى
المستثمرين ،مؤكدا ً أنها ال تشكل أي
تهديد أو خطر على التجار اإليرانيين،
مضيفا ً أن الزيتون وزي��ت الزيتون
والقطن ومنتجات الغزل والنسيج من
أه��م المنتجات السورية التي يمكن
تصديرها إلى إيران.
ي��ذك��ر أن ط��ه��ران ت��ق��دم مساعدات
مالية للحكومة السورية إذ فتحت في
ع��ام  2013ثالثة اعتمادات لحساب
دمشق يبلغ حجمها  7.6مليار دوالر.

