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كوالي�س
خفايا

بين الحزم والأمل �أذيال من الخيبة

ما المطلوب من «�أن�صار اهلل»
في هذه المرحلة؟

 جمال الكندي

هشام الهبيشان



في وقت ما زالت أصداء العدوان السعودي – األميركي
على اليمن تلقي بظاللها على الوضع المأسوي والمعيشي
ب��ال��داخ��ل اليمني ،ج��اء المشهد اليمني ال�ي��وم ليلقي بكل
ظ�لال��ه وت�ج�ل�ي��ات��ه ال �م��أس��وي��ة واق��ع��ا ً ج��دي��دا ً ع�ل��ى الواقع
العربي المضطرب ،فيظهر إلى جانب هذا المشهد العربي
المضطرب واق��ع المشهد اليمني بكل تجلياته المؤلمة
والمأسوية ،والتي ما زال��ت حاضرة منذ ان��دالع الحرب
ال�ع��دوان�ي��ة السعودية –األميركية على الشعب اليمني.
وف ��ي آخ ��ر ت �ط��ورات ه ��ذا ال�م�ش�ه��د اس �ت �م��رار ف �ص��ول هذا
العدوان العسكري على األرض ،تاركا ً خلفه آالف الشهداء
والجرحى ودم��ارا ً واض�ح�ا ً وبطريقة ممنهجة لكل البنى
التحتية في الدولة اليمنية .على رغ��م الحديث عن إيقاف
الحرب العدوانية على اليمن «عاصفة الحزم».
اليوم نسمع عن مؤتمرات دولية «ال ُتغني وال ُتسمن
جوع اليمنيين التواقين إلى االستقرار» وهذه المؤتمرات
م��ن المتوقع أن ُتعقد ف��ي مناطق جغرافية خ��ارج الوطن
اليمني ،تسعى ـ كما يقال ـ إلى وضع ح ّد لحالة الفوضى
التي تعيشها الدولة اليمنية .ومن هنا ،يمكن القول إنه بات
من الواضح أن مسار الحلول السياسية وتحديدا ً منذ مطلع
الربع الثاني من عام  ،2015قد نعته آلة الحرب السعودية
– األميركية ،فقد عشنا منذ مطلع الربع الثاني من العام
الحالي تحديدا ً على تطورات دراماتيكية «دموية» ،عاشتها
ال��دول��ة اليمنية بسبب ال�ع��دوان السعودي على اليمن من
شماله إلى جنوبه ،ومن غربه إلى شرقه ،والواضح أنها
ستمتد على ام�ت��داد أي��ام ه��ذا ال�ع��ام ،فقد اشتعلت جبهات
عدة على امتداد الجغرافيا اليمنية ،وبشكل سريع ومفاجئ
جداً ،في ظل دخول متغيّرات وعوامل جديدة وفرض واقع
وإيقاع جديد للخريطة العسكرية اليمنية ،وخصوصا ً بعد
تمدد القوى الرديكالية «القاعدة وحلفاؤها» بشكل واسع
بمناطق شمال غربي وجنوب شرقي اليمن.
وباالنتقال إل��ى م��ا يجري بالساحة اليمنية عسكرياً،
وتحديدا ً بمدينة عدن بأقصى جنوب البالد وببعض المدن
بشمال وشمال جنوبي اليمن فقد شهدت معظم هذه المدن
خالل األيام العشرين الماضية صراعا ً دمويا ً كبيرا ً محليا ً
م��دع��وم�ا ً م��ن أج �ن��دات خ��ارج�ي��ة ،وق��د ك��ان��ت بعض أطراف
هذا الصراع متعددة ال��والءات فمنها على سبيل المثال ال
الحصر ،ميليشيات وكتائب عسكرية متعددة «بعضها
موالٍ للقاعدة وبعضها للرئيس اليمني هادي وبعضها ما
يسمى بالمقاومة الشعبة و ....ال��خ» ،وه��ذه الميليشيات
بمجموعها تحارب اليوم الجيش الوطني اليمني وحلفاءه
الساعين إلى فرض القانون وسيادة الدولة اليمنية على
األراضي اليمنية كافة.
تعدد هذه الميليشيات المسلحة على األراض��ي اليمنية
أفرز حالة صراع دائم في اليمن ،فقد ارتبط هذا الصراع
ال�م�ح�ل��ي ب �ص��راع إق�ل�ي�م��ي  -دول� ��ي ،م��ا ي �ن��ذر ب�م��زي��د من
الفوضى داخ��ل ال��دول��ة اليمنية مستقبالً ،وف��ي ظل غياب
أي بوادر لحلول سياسية لألزمة اليمنية ،تزامنا ً مع ظهور
جماعات رديكالية موجودة بشمال شرقي وجنوب اليمن،
أعلنت والءها ومبايعتها لتنظيم «داعش» الرديكالي ،وهذا
ما سيزيد التعقيد المستقبلي للحالة اليمنية المضطربة
أصالً ،وهذا الوضع قد يستمر على األقل ألشهر مقبلة .
اختتاماً ،يمكن القول إن المشهد اليمني ي��زداد تعقيدا ً
م��ع م ��رور األي� ��ام ،وه ��ذا م��ا يستلزم وض��ع خ�ط��وط عمل
فاعلة على األرض اليمنية من قبل بعض القوى الوطنية
ب��ال��داخ��ل ال�ي�م�ن��ي «أن��ص��ار ال �ل��ه وح �ل �ف��اؤه��م» ل��وض��ع حد
للفوضى وتنسيق ح�ل��ول مقبولة م��ع األط ��راف الوطنية
األخرى بالداخل اليمني إليقاف حالة النزيف التي يتعرض
لها الوطن اليمني ،وإال ستبقى الدولة اليمنية بكل أركانها
تدور بفلك فوضوي طويل عنوانه العريض هو الفوضى
والصراع الدائم على األرض اليمنية.
 كاتب وناشط سياسي  -األردن

hesham.awamleh@yahoo.com

رئي�سا تركيا و�شمال قبر�ص ي�أمالن
بوحدة الجزيرة عام 2015
أعرب رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وشمال قبرص مصطفى أكينجي
عن أملهما في تحقيق وح��دة شطري جزيرة قبرص خ�لال ع��ام 2015
الجاري.
وأكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أكينجي في مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره التركي خالل أول زيارة له ألنقرة بعد فوزه في االنتخابات
الرئاسية نهاية نيسان« :سنبذل كل جهدنا ليكون عام  2015السنة التي
نتوصل فيها إلى حل».
ونوه في الوقت نفسه إلى أنه «ليس ساحراً» ،داعيا ً رئيس جمهورية
قبرص نيكوس أناستاسياديس واليونان إلى «العقالنية» لتحقيق هذا
الهدف ،موضحا ً أنه «ال يمكن إيجاد حل إال عندما يقتنع الجانبان أن التوحيد
في مصلحة الجميع» معتبرا ً أن «األجواء مواتية تماما ً للتسوية».
وأعلن الرئيس التركي تفاؤله بالتوصل إلى حل «يستند إلى الجهود التي
تبذلها األمم المتحدة» ،واستطرد قائالً« :نعتقد أن الشروط متوافرة ليكون
عام  2015سنة التسوية ( )...لكن على الجانب اليوناني (القبرصي)
واليونان بذل الجهود تماما ً كما يبذل األتراك».
وكان أردوغ��ان انتقد أكينجي إلعالنه بعد الفوز في االنتخابات رغبته
في التحرر من الهيمنة التركية مع إبقاء سيطرة القبارصة األت��راك على
مؤسساتهم الخاصة ،مع العلم أن أنقرة تساهم بثلث موازنة جمهورية
شمال قبرص التركية وتمول بنيتها التحتية.
وعزز انتخاب أكينجي األمل بإمكان التوصل إلى مصالحة وحل يعيد
توحيد قبرص ،خصوصا ً وأنه معروف بمواقفه الداعمة للمصالحة بين
شطري الجزيرة.

ب��دأت عملية «عاصفة ال�ح��زم» من واشطن
بتصريح م��ن السفير ال�س�ع��ودي ف��ي أميركا
يعلن بدء العدوان على اليمن .وفي ذلك دالالت
سياسية مهمة أرادت السعودية إيصالها إلى
العالم ،مفادها أن أقوى دولة في العالم تبارك
هذه العملية وأنها تحت مظلتها.
وت �ب �يّ��ن ب �ع��د أك �ث��ر م��ن ش �ه��ر م��ن القصف
المتواصل أنه عدوان من دولة واحدة ومحاولة
إظهار بأنه إجماع من القوى العربية تكشف
زيفها خ�لال ه��ذا ال�ع��دون ،فالمخطط أميركي
والمنفذ سعودي والغرض مكاسب سياسية
ق �ب��ل ت��وق �ي��ع االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي ال �ن �ه��ائ��ي مع
اإليراني ،ولو كان ذلك على حساب اليمنيين
وت��دم�ي��ر ال�ب�ن��ى التحتية لبلد ه��و ف��ي األصل
يفتقدها.
ان�ت�ه��ت عملية «ع��اص �ف��ة ال� �ح ��زم» .ولك ّن
الغريب أنّ أول من ّ
بشر بقرب انتهائها مساعد
وزي��ر الخارجية اإلي��ران�ي��ة حسين أم�ي��ر عبد
اللهيان ،حينما ق��ال في تصريح قصير« :إنّ
عاصفة الحزم سوف تتوقف خالل الساعات
القليلة المقبلة» ،ولم تكن هنالك بوادر سعودية
بقرب إنهاء هذه الحملة التدميرية على اليمن،
بل كانت المؤشرات ت��د ّل إلى أنّ هناك مزيدا ً
من التصعيد السعودي من خالل التصريحات
اليومية للمتحدث العسكري لحملة «عاصفة
الحزم» ،ورفضت دول مجلس التعاون طلب

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وقف
الحملة وأص � ّرت على مطالبها التي تزعم أن
الحملة ل��م تحققها بعد ،وك��ذل��ك أُص��در األمر
الملكي بإشراك الحرس الوطني السعودي من
ضمن القوات المشاركة في «عاصفة الحزم».
كل ذلك ُنسف بإعالن توقف «عاصفة الحزم»
بعد أن دمرت كل شي في اليمن وقتلت األطفال
وال�ن�س��اء وال�ش�ي��وخ وأف��رغ��ت غ�لاً دفينا ً على
الشعب اليمني الشقيق.
ت��وق �ف��ت ح�م�ل��ة «ع��اص �ف��ة ال� �ح ��زم» وب ��دأت
حملة «إعادة األمل» ،وأتمنى على ُمن ّظري هذا
العدوان أن يشرحوا ماذا يعني توقف «عاصفة
الحزم» وبدء «إعادة األمل» .فالقصف الجوي
لم يتوقف ،وال��ذي تغيّر هو فقط االس��م ،فبدأ
ع ��دوان ج��دي��د ِب��اس��م ج��دي��د ،وم ��اذا يعني أنّ
م��ن بشر ب��وق��ف عملية «عاصفة ال �ح��زم» هو
اإلي��ران��ي؟ أعتقد أن ه��ذا ب��دوره يعطي إيران
أوراق ض�غ��ط ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ق ��ادة ه ��ذه الحملة
ومشغليها ،وه��و ال��ذي ل��م يعجب السعودي
وأوقف حملة وبدأ بأخرى .والخاسر في لعبة
السياسة والمصالح هو الشعب اليمني الذي
يعاني م��ن القتل وال�ح�ص��ار ف��ي لقمة عيشه
في ك ّل يوم ،وما زال على رغم تغيّر اسم هذا
ال�ع��دوان الغاشم على اليمن التقدم لمصلحة
الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تكبد
أدوات هذه الحملة في عدن وتعز خسائر كبيرة
يتكتم عنها اإلعالم المطبل لعدوان على اليمن.
ف�م��اذا حققت حملتهم غير ال��دم��ار ودماء
األبرياء؟ هل عاد الرئيس الشرعي إلى اليمن

بحسب مزاعمهم؟ وهل يوجد عاقل في اليمن
سيقبل بأنّ يرجع هذا الرئيس المستقيل والذي
تسبّب بك ّل هذا الدمار إلى اليمن ،ويحكم كأنّ
شيئا ً لم يكن؟
إنّ من بوادر صمود الشعب اليمني التنازل
عن هادي مقابل رئيس وزرائه السابق البحاح
والذي أصبح ورقة تتداول من خلف الكوليس
ليكون الشحصية البديلة من هادي ،وهذا أول
تنازل لقوى العدوان على اليمن.
إنّ التماسك وال�ص�م��ود ال��داخ�ل��ي للشعب
اليمني وعدم رضوخه لمن قاد حملة عاصفة
الحزم واألم��ل ،هي التي ستنهي هذه الحملة
الظالمة على اليمن ،وسيجر أصحابها الخيبة
والخسران ،والمراقب يالحظ تصدّع بنيان
ه��ذه ال�ح�م�ل��ة .ف��ال�س�ع��ودي��ة أص�ب�ح��ت وحيدة
في الميدان وذل��ك الزخم اإلعالمي في بداية
ال �ح �م �ل��ة ،وت �ص��وره��ا ب��أن �ه��ا وح� ��دت العرب
استخفاف بعقولنا ،فهل توحيد الكلمة العربية
بحسب زعمهم يكون بتدمير بلد عربي فقير
وزيادة فقره؟
إن ال�م�ط��ال�ب��ة األخ� �ي ��رة م��ن دول مجلس
التعاون ،أن وقف الحملة على اليمن يشترط
التوجه إلى الرياض لح ّل األزمة اليمنية ،وأن
يكون الحل بحسب الهوى الخليجي هو أمر
محيّر ومضحك ف��ي ال��وق��ت نفسه .فعاصفة
الحزم وبعدها األم��ل تقصف وتدمر وتقتل،
وإذا أردتم أن تتوقف فال بد من أن يكون الحل
من الرياض ،وبحسب هواها ،وهذا هو منطق
المنتصر .فهل يعتقد ق��ادة ه��ذا الحملة أنها

انتصرت؟ وهل هنالك شواهد على انتصارها
غير القتل والدمار الذي أحدثته في اليمن؟ وقد
بدأت المنظمات الدولية بعد سبات شهر تتحدث
عنه وتطالب بمحاسبة مرتكبيه وبخاصة بعد
تثبّتها من استخدام قنابل محرمة دوليا ً في
اليمن من قبل هذا التحالف السعوأميركي.
أعتقد أن ذهاب أنصار الله إلى الرياض وهو
المحال بعينه هو االنتصار لهذه الحملة فقط،
أما الذهاب إلى أي دولة أخرى لحل هذه األزمة
بتوافق اليمني ـ اليمني هو االنتصار الحقيقي
لإلرادة اليمنية الحرة التي تقاتل على األرض
أدوات ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ،وع �ل��ى رغ ��م الحصار
والقصف ال�ج��وي ن��رى تقدم الجيش اليمني
واللجان الشعبية واضحا ً في الميدان وبدأت
مرحلة جديدة ،وهي التحرك الستهداف العمق
السعودي من قبل قبائل يمنية وليس الجيش
اليمني واللجان الشعبية ،وهذا التحرك سوف
يغير من المعادلة ويجبر على أن ُيؤمر بوقف
ه��ذا ال �ع��دوان ،فتداعيات االس�ت�ه��داف األخير
خطيرة ولن يتحمله ق��ادة هذه الحملة ،وهذه
هي أول بوادر االنتكاسة ،والتي حذرت منها
دول إقليمية ودعت إلى الحل السلمي التوافقي
بين اليمنيين.
النصر آتٍ ال محالة ،بصمود شعب اليمن
الشقيق أمام هذا العدوان ،وسوف تظهر األيام
القليلة المقبلة تغيرات في المشهد اليمني ألن
بنيان هذه الحملة بدأ يتصدع من الداخل ،ألن
أساسه باطل وضعيف وما يقوم على الباطل
مهما طال فهو إلى زوال.

البريطانيون ي�صوتون في انتخابات
قد تنتج حكومة �ضعيفة في ظل تحديات كبيرة
ص ّوت  48مليون ناخب بريطاني
أم��س ألح��زاب تخوض انتخابات
متقاربة ،نتيجتها تشكيل حكومة
قد تكون ضعيفة في وقت تحتاج
المملكة المتحدة لحكومة قوية
تواجه تحديات كثيرة.
وقد تؤدي هذه االنتخابات إلى
إجراء تصويت في المملكة المتحدة
على عضوية االت��ح��اد األوروب���ي،
األمر الذي يزيد رغبة األسكتلنديين
في االنفصال.
وتشير استطالعات ال��رأي إلى
تقارب كبير بين حزب المحافظين
بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون
وحزب العمال المعارض برئاسة إد
ميليباند األمر الذي يفتح الباب أمام
الحزبين كليهما للفوز بعدد مقاعد
يكفي للحصول على غالبية مطلقة
في البرلمان.
وف���ي ح���ال ع���دم ف���وز أي ح��زب
بالغالبية المطلقة سيضطر الفائز
إل��ى إب���رام صفقات م��ع األح���زاب
األصغر ،مثل التحالف ال��ذي قاده
كاميرون على مدى السنوات الخمس
الماضية مع حزب الديمقراطيين
األحرار المنتمي لتيار الوسط ،أو قد
يفضي إلى حكومة أقلية هشة تقدم
تنازالت لضمان الحصول على تأييد
األصوات الرئيسة.
وي���ص���ور ح����زب ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن
نفسه على أنه حزب فرص العمل
واالن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي ووع��د
ب��خ��ف��ض ال��ض��رائ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل
لثالثين مليون شخص وخفض
اإلنفاق على نحو أكبر للتغلب على
العجز الحالي في الموازنة وهو
خمسة في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
فيما ي��ق��ول ح���زب ال��ع��م��ال إن��ه
سيخفض العجز س��ن��وي�ا ً ويزيد
ضريبة ال��دخ��ل ال��م��ف��روض��ة على
شريحة ال��واح��د في المئة األعلى
ً
دخ�ل�ا ف��ي ال��ب�لاد ،وس��ي��داف��ع عن
مصالح األس��ر العاملة والخدمات
الصحية العامة.
وكان كاميرون قد أعلن في وقت
سابق أن حزبه الوحيد القادر على
التقدم بحكومة قوية ومستقرة ،وأكد
أن كل الخيارات األخ��رى ستؤدي
إلى الفوضى .في حين قال معارضه
الرئيسي ميليباند ألنصاره إن هذه
االنتخابات متقاربة جدا ً ولن تحسم
إال في اللحظة األخيرة.

من جهة أخ��رى ،ق��ال نيك كليغ
زعيم حزب الليبرالي الديمقراطي
إن «آخ���ر م��ا يمكن أن تصل إليه
االنتخابات هو إعادتها قبل أعياد
الميالد وه��ذا ما سيحدث بالفعل
إذا وضع مليباند وكاميرون نصب
عيونهما مصالحهما الضيقة على
حساب مصلحة البالد».
كليغ الذي يحاول أن يكرس دورا ً
وسطيا ً لحزبه كقوة ثالثة يدرك
أن شعبيته تدنت وأن العين باتت
تتجه إلى أحزاب أخرى منها الحزب
الوطني االسكتلندي ال��ذي يتوقع
أن يصبح القوة الثالثة في البالد.
فرضية تحالفه مع ح��زب العمال
األقرب إليه صارت مستبعدة بسبب
تبنيه قضية استقالل سكوتلندا عن
المملكة .أما حزب المحافظين فيبدو
أن سيناريو تحالفه مع الديمقرطيين
األحرار سيتكرر في حال فوزه.
في حين رأى الصحافي البريطاني
جون كوكسن« :أن السؤال األهم هو
من سيؤلف الحكومة االئتالفية في
ظل استبعاد مليباند التحالف مع
الحزب الوطني االسكتلندي لكن
ال أح��د يصدق ذل��ك ،فالكل يعتقد
أن العمال سيؤلفون حكومة مع
االسكتلنديين» .مضيفاً« :سنواجه
في األشهر المقبلة حكومة ضعيفة
ل��ذا يمكن أن تشهد ال��ب�لاد إع��ادة
انتخابات».

وك���ان اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أجرته
شركة األب��ح��اث «أوبينيوم» قبل
ي���وم م��ن االن��ت��خ��اب��ات ،ك��ش��ف أن
نسبة التأييد لحزب المحافظين
 35في المئة مقابل  34في المئة
ل��ل��ع��م��ال ،فيما ان��خ��ف��ض التأييد
لحزب االستقالل المناهض لالتحاد
األوروب��ي نقطة واح��دة إلى  12في
المئة.
وأظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع آخ���ر نشرت
نتائجه في  5أيار أجرته مؤسسة
«بوبيولوس» ،تقاربا ً في األصوات
بين حزب المحافظين وحزب العمال
المعارض.
وأوضح تقرير المؤسسة أن تأييد
البريطانيين لكل من المحافظين
وال��ع��م��ال المنتمي ل��ت��ي��ار يسار
الوسط ارتفع بواقع نقطة ،ليصل
كل منهما إلى  34في المئة ،مقارنة
باستطالع سابق أجرته المؤسسة
ذاتها ونشرت نتائجه بداية الشهر
الجاري.
وس��ت��ق��رر ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات
التي انتهت ليل أمس من سيحقق
الغالبية المطلقة من عدد المقاعد
في البرلمان البريطاني ،وفي حال
لم يفز أي حزب بغالبية فسوف تبدأ
محادثات يوم الجمعة مع األحزاب
األصغر في سباق إلبرام صفقات.
وقد يؤدي ذلك إلى تحالف رسمي
مثل التحالف الذي قاده كاميرون

�إيران تفرج عن «مير�سك»
بعد يوم على الإفراج عن طاقمها

ع��ل��ى م����دى ال���س���ن���وات ال��خ��م��س
الماضية مع حزب الديمقراطيين
األحرار المنتمي لتيار الوسط أو قد
يفضي إلى حكومة أقلية هشة تقدم
تنازالت لضمان الحصول على تأييد
األصوات الرئيسية.
وم��ن بين سبعة استطالعات
للرأي نشرت في اليوم األخير قبل
االنتخابات أظهرت ثالثة تعادل
الحزبين الرئيسيين .وأش���ارت
ثالثة استطالعات أخرى إلى تقدم
المحافظين بنقطة مئوية واح��دة
وأظهر استطالع واحد تقدم العمال
بفارق نقطتين.
وت���وق���ع ب��ي��ت��ر ك��ي��ل��ن��ر خبير
اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي ال���ب���ارز من
مركز «يوجوف» أن يحصل حزب
ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن ع��ل��ى  284م��ق��ع��دا ً
مقابل  263للعمال و 48للقوميين
االسكتلنديين و 31للديمقراطيين
األحرار ومقعدين لحزب االستقالل
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��م��ن��اه��ض لالتحاد
األوروبي ومقعد للخضر و 21مقعدا ً
ألحزاب ويلز وإيرلندا الشمالية.
وستنشر نتائج استطالع للرأي
أج��ري ل��دى خ��روج الناخبين من
مراكز االقتراع وذلك بمجرد إغالق
مراكز التصويت ومن المتوقع أن
تعلن معظم النتائج في الساعات
األولى من صباح (اليوم) الجمعة.

غوربات�شوف :رف�ض زعماء غربيين ح�ضور االحتفاالت في � 9أيار ا�ستهتار ب�شعوبنا

مو�سكو تقدر م�ساهمة وا�شنطن في الن�صر لكنها تتذكر ق�صف هيرو�شيما
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق لالتحاد
السوفياتي ميخائيل غورباتشوف
أن رف��ض ع��دد من الزعماء الغربيين
حضور االحتفال لمناسبة الذكرى الـ70
للنصر في الحرب على النازية استهتار
بشعوب االتحاد السوفياتي.
وأع��رب غورباتشوف عن قناعته
بأنه ك��ان من المستحيل تحقيق هذا
النصر من دون روسيا ،وأض��اف« :إذا
لم يدرك بعض السياسيين هذا فتلك
مشكلتهم ،لكني على قناعة بأن شعوب
العالم تفهم ذلك».
وأك��د الرئيس السوفياتي السابق
أن السلطات األميركية تقوم بتحقيق
أهدافها السياسية واإليديولوجية من
خالل رفضها المشاركة في االحتفاالت
بموسكو ،مشيرا ً إل��ى ض��رورة وجود
«قطرة واحدة من العقالنية في خطوات
السلطات األميركية وغيرها».
وأع��رب غورباتشوف عن رأيه بأن
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
رفضت زي���ارة موسكو ف��ي الـ 9أي��ار
بسبب تعرضها لضغط قوي من قبل
واشنطن.

وق��ال إن��ه ال يستطيع قبول موقف
ميركل وكذلك إدانتها ،ألن ميركل ليست
قادرة على رفض زيارة روسيا كليا ألنها
«معادية للفاشية» وتحترم «جميع من
حاربها بالسالح أو في الغابات أو حتى
السجون».
وأض��اف غورباتشوف« :إن جاءت
(ميركل إلى موسكو) ستمثل ألمانيا
الجديدة ،التي قام الجيش السوفياتي
بتحريرها من الفاشية» ،مشيرا ً إلى
أن ذلك تحقق بمساهمة حلفاء االتحاد

السوفياتي وكذلك األلمان الذين حاربوا
الفاشية.
وأعرب الرئيس السوفياتي السابق
عن أمله في أن الروس وكذلك األلمان
يتفهمون مسؤوليتهم الكبيرة في
الحفاظ على السالم وتطوير عالقات
طيبة بين روسيا وألمانيا.
وفي السياق ،أعلن رئيس مجلس
االتحاد الروسي سيرغي ناريشكين أن
روسيا تقدر مساهمة الواليات المتحدة
ف��ي االن��ت��ص��ار ع��ل��ى ال��ف��اش��ي��ة ،لكن

توقع وزير سابق أن
ينتج اللقاء المرتقب بعد
أيام في «كامب دايفيد» بين
الرئيس األميركي باراك
أوباما وقادة دول الخليج،
مزيدا ً من التطبيع بين هذه
الدول وبين كيان العدو
الصهيوني ،بحجة مواجهة
«الخطر اإليراني الداهم»،
وهو ما سيؤ ّدي حتما ً إلى
ارتفاع فلكي في فواتير
التسلّح الخليجي التي
تصب كلها هذه المرة
لن
ّ
في خزائن األميركيين،
وإنما سيكون لـ«إسرائيل»
منها نصيب ،وذلك في
سياق السعي األميركي
إلى استرضاء اللوبي
الصهيوني قبل االنطالق
الفعلي للسباق االنتخابي
نحو البيت األبيض.

سياستها الحالية تعيد إلى األذه��ان
قصف هيروشيما وناغازاكي.
وذكر ناريشكين خالل زيارته إلى
العاصمة الكوبية هافانا أن الواليات
المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي
أقدمت على استخدام السالح النووي
ح��ي��ن��ذاك ،وأن��ه��ا «ت��ص��رف��ت بطريقة
همجية ،ألن��ه استهداف ضد السكان
المدنيين ،وه��و م��ا ت��ت��ذك��ره روسيا
أيضاً».
وأش���اد البرلماني ال��روس��ي بعزم
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وغيره
م��ن زع��م��اء ال���دول األجنبية بحضور
ع��رض النصر ف��ي موسكو ،ق��ائ�لاً إن
حضورهم سيرمز إلى احترامهم االتحاد
السوفياتي الذي لعب دورا ً حازما ً في
هزيمة الفاشية.
وبحسب ناريشكين ،ف��إن روسيا
وكوبا تقفان اليوم في صفوف «الدفاع
عن األمثال والمبادئ والحريات التي
كان االتحاد السوفياتي وغيره من دول
التحالف المناهض لهتلر تدافع عنها
خالل حقبة الحرب العالمية الثانية في
مواجهة عدوها المشترك هو الفاشية».

أفرجت السلطات اإليرانية عن سفينة الشحن «ميرسك» التي احتجزتها على
خلفية وجود شكوى خاصة ضدها وديون مترتبة عليها لشركات إيرانية.
وأعلن مصدر مطلع في مؤسسة الموانئ والمالحة البحریة اإلیرانیة قبل لحظات
اإلفراج عن السفینة التي تعود لشركة «میرسك» وتحمل علم جزر المارشال والتي
تم توقيفها من قبل البحرية اإليرانية في الخليج الفارسي.
كما نقلت وكالة الطلبة لألنباء «ارنا» أن وزارة الخارجية اإليرانية أكدت اإلفراج
عن سفينة الحاويات التي ترفع علم جزر مارشال وعن طاقمها أمس بعد أن
صادرتها القوات اإليرانية الشهر الماضي .وقالت المتحدثة باسم الوزارة مرضية
أفخم للوكالة« :أفرج عن سفينة الحاويات التابعة لميرسك وغادرت المياه اإلقليمية
اإليرانية».
وكانت المتحدثة اإليرانية قد قالت إن أف��راد طاقم السفينة الـ« 24هم أحرار
اآلن ،ويتلقون مساعدة قنصلية وال عالقة لهم باعتراض السفينة» ،مشيرة إلى أن
«المفاوضات ال تزال مستمرة مع الشركة الخاصة التي رفعت الدعوى» .وتوقعت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية االيرانية أن تتم تسوية القضية خالل يومين،
مؤكدة أن اعتراض السفينة كان «مسألة قضائية وليست سياسية أو عسكرية».
وكان زورق دوريات إيراني قد ح ّول مسار السفينة يوم  28نيسان في مضيق
هرمز أحد ممرات الشحن الرئيسية في العالم ،ما دفع الواليات المتحدة إلى إرسال
سفن لمتابعة الموقف ومرافقة السفن التي ترفع العلم األميركي.
من جهة أخرى ،قالت شركة الشحن الدنمركية المشغلة للسفينة إنه ال يمكنها
تأكيد إفراج السلطات اإليرانية عن السفينة.
وكانت السفارة اإلیرانیة في الدنمارك قد أصدرت بیانا ً أعلنت فیه أن اإلفراج عن
السفینة المحتجزة «میرسك تیغرس» والسماح لها بالخروج من المیاه اإلقلیمیة
اإلیرانیة لن یتم قبل تسویة شركة میرسك للمالحة البحریة دیونها وحل ملفها
القانوني مع الجهة اإلیرانیة التي رفعت شكوی ضدها.
وأكدت السفارة اإلیرانیة في كوبنهاغن ،أن إجراء المسؤولین اإلیرانیین في
هذا الصدد جری وفق قوانین وضوابط البالد وبما یتطابق مع القوانین والمعاییر
الدولیة .وتابع البیان الصادر ،من الطبیعي أن هذه السفینة سیسمح لها بمغادرة
المیاه اإلیرانیة نحو مقصدها النهائي بعد تسویة الدیون المترتبة علی شركة
المالحة البحریة «میرسك».
كما أعلنت السفارة اإلیرانیة أن طاقم السفینة في أت ّم الصحة والسالمة ،وموجود
في مكان مناسب ،ولیست هنالك أي قیود قنصلیة بشأنه وسیتم توفیرها لهم
في حال الحاجة أو الطلب .وأكدت السفارة اإلیرانیة أنه وفقا ً للمعلومات ،أجريت
اتصاالت بین أصحاب السفینة وشكاة الملف لحل وتسویة القضیة.

�سالمي :م�ستعدون لحرب طويلة وعلى
مفاو�ضينا المغادرة �إذا واجهوا التهديد
أكد مساعد القائد العام لحرس الثورة اإليراني العميد حسين سالمي أن بالده
أعدت نفسها لخوض حرب طويلة األمد مع أميركا وعلى مفاوضينا مغادرة طاولة
المفاوضات إذا واجهوا التهديد مرة أخرى.
وأكد العميد سالمي حذر أميركا من مغبّة شن أي عدوان على إيران ،وقال« :إن
جمهورية إيران اإلسالمية أعدّت قواتها جيدا ً لخوض حرب طويلة األمد ،يكون
النصر فيها حليفها وهي على جاهزية كاملة».
وردا ً على تهديدات عسكرية أطلقها مسؤولون أميركيون ضد إيران ،أكد سالمي
أن «مرحلة استخدام القوة العسكرية قد و ّلت وال ينبغي ألميركا مقارنة انتصاراتها
السابقة على جيوش هزيلة (تماثل الدخول في مناورات من دون أعداء) مع قوة
إيران اإلسالمية وترتكب خطأ فادحا ً في حساباتها».
وشدد على «أنه إذا أرادت أميركا استخدام قواعدها الجوية فعليها أن تعلم أنها
ستحترق ولو حلقت طائراتها فعليها أن تعلم أن السماء ستمتلئ أمامها بالنيران
الكثيفة».
وحذر المسؤول اإليراني الطيارين األميركيين من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد
ايران ،قائالً« :إن أول طلعة ستكون األخيرة لهم ،ولن يهبط أي واحد منهم بسالم
على األرض ،وعليهم أن يسموا عملياتهم الرحلة األخيرة» ،وأكد« :أننا أعددنا أنفسنا
وفق افتراض (أخطر السيناريوهات) وهذا مفهوم بسيط لدينا ،ال مشكلة لدينا في
خوض حرب مع أميركا ألننا نعتقد أن ساحة الحرب ستكون مكان اظهار طاقاتنا
الحقيقية».
وقال سالمي« :إذا كانت أميركا تعتمد المبالغات وتقوم بشن حرب نفسية ،فإننا
نأخذها على محمل الجد أيضاً .وإذا كانت تتحدث وفق الحقيقة والواقع ،فإننا على
جاهزية كاملة إلظهار الوقائع على الساحة بوضوح».
وأشار إلى المفاوضات النووية ،وقال« :إن الوفد اإليراني يحمل في عنقه أمانة
إلهية وعزة الشعب وكرامته واستقالله ،وفي الحقيقة فإنهم يمثلون الشعب في
ساحة الحرب الدبلوماسية».
وأوص��ى سالمي الفريق اإليراني المفاوض النووي باعتماد الثقة بالنفس
واالتكال على القوة العظيمة للشعب والقوات المسلحة اإليرانية خالل الحضور
في المفاوضات ،مضيفا ً أن الفريق اإليراني المفاوض الينبغي له القبول بأي اتفاق
يتخلى قيد أنملة عن عزة الشعب اإليراني وإيمانه.
وأوصى الفريق اإليراني المفاوض بمغادرة طاولة المفاوضات ،فيما لو مارست
أميركا التهديد واإلذالل وأرادت اعتماد الفوقية السياسية ،وق��ال« :وعليهم أن
يتركوا هذا األمر لنا لكي نحدد المهمة معهم وفق أجواء التهديد ونواصل الطريق»،
مشيرا ً إلى أخطاء اميركا .وقال« :إنها حين تفقد المنطق السياسي تستخدم القوة
العسكرية ومنطق األميركيين يخرج من فوهات البنادق ،فيما يخرج رصاصنا من
لغة منطقنا» .وأوضح القائد العسكري اإليراني« :إننا إذا لم نمارس التهديد مع
أميركا فإن ذلك ال يعود إلى عدم امتالكنا القوة ،بل إلى أننا نعتقد أنه ينبغي السماح
للسياسة بالسير في طريقها في ظل األجواء الدبلوماسية».

