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كوالي�س

الحاجة الدولية للجيو ـ �سيا�سية الرو�سية

�إيران «المفيدة»
} خضر سعاده خ ّروبي
قد يذهب البعض إل��ى قناعة ب��أنّ اإلن�ج��ازات األساسية التي
نتجت من «اتفاق اإلطار» الذي ت ّم التوصل إليه في نيسان الماضي
حيال البرنامج النووي اإليراني تتمثل في كشف لعبة التضليل
التي سار عليها الغرب ألعوام طويلة في مقاربة هذا الملف على
أنه «تهديد للسلم واألمن الدوليين» ،ومن ثم االعتراف بشرعيته.
قد يكون هذا صحيحاً ،ففي شكل مفاجئ ،بعد «اتفاق لوزان»
ومع ما رافقه من موجة تفاؤل حول إمكانية تحقيقه درجة من
ات�س��اق عناصر ق��وة إي ��ران ف��ي المنطقة بجناحيها السياسي
واالق�ت�ص��ادي ،ب��دأت الشركات الغربية تتأهب لدخول السوق
اإليرانية ال��واع��دة بالفرص ،وب��دأ خبراء السياسة واالقتصاد
يضعون تصوراتهم إليران ما بعد االتفاق.
في حقيقة األمر ،عادت «فزاعة» البرنامج النووي لطهران على
الدول الغربية وحلفائها بفوائد جمة ،وقد كانت صفقات األسلحة
المعقودة خالل السنوات الماضية بين واشنطن ودول الخليج،
وما زالت ،تندرج في سياق التصدي لـ «لتهديد اإليراني» .فعلى
مدار األع��وام القليلة السابقة للتوصل إلى «اتفاق ل��وزان» ،بذلت
دول الخليج مئات مليارات ال��دوالرات على التسلح ،بينما كانت
للتصريحات الهستيرية لقادة «إسرائيل» المحذرة من «الخطر
اإليراني» عوائد على موازنتها وأمنها ،باعتبارها حلقة مفتوحة
البتزاز واشنطن بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية التي
تصب في خدمة المجهود الحربي والسجال الحزبي الدائر بين
ّ
االئتالف الحكومي وخصومه .ولم يعد خافياً ،كيف توظف ت ّل
أبيب ما تسميه «خطرا ً إيرانياً» لدفع عالقاتها مع بعض الدول
العربية التي ال تجد حرجا ً من «مذهبة الصراع» ،على الصعيد
اإلقليمي.
وليس بعيدا ً من هذا السياق ،ها هو الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند يبرم صفقات تسليحية مع دول خليجية كقطر بقيمة
تتجاوز  6مليارات ي��ورو ،وإن كان ره��ان باريس المستمد من
«اإلرث الشيراكي» باالصطفاف في محور الرياض من بوابة
ديبلوماسية المصالح التجارية «ال يخلو من المخاطر والشكوك
حول المستقبل السياسي للمملكة وانعدام الديمقراطية في بلد
صحيح أنه يكافح «داعش» ،ولكنه يرتكز إلى الوهابية ،وهي أكثر
الدعوات السنية سلفية على نحو ما تقول صحيفة «لوموند»،
في حين يمارس أوباما دوره باتقان كسمسار أسلحة مع دول
الخليج لمصلحة المج ّمعات الصناعية الدفاعية األميركية ،بما
تمثله من رئة حيوية القتصاد بالده المأزوم.
يبدو الرئيس األميركي مصمما ً على ترك بصماته على سياسة
بالده الخارجية ،من خالل انفتاحه على إي��ران« ،عدو واشنطن
التاريخي» ،لقناعته بأنها ال تشكل خطرا ً حقيقياً ،مدفوعا ً برؤيته
الشخصية بضرورة إحداث تغيير في تاريخ العالقات األميركية
ـ اإليرانية على قاعدتين متوازيتين في الشرق األوسط متمثلتين
بـ «تحييد الخطر اإليراني» ،و«تحجيم االنخراط األميركي» فيها،
وت��أث��ر ب�ت�ي��ارات بعض ال��دوائ��ر الفكرية ف��ي ال��والي��ات المتحدة
كالتيار الواقعي الذي يرى ضرورة استغالل إيران لتغيير الشرق
األوس��ط من خ�لال جملة توافقات إقليمية معها في العديد من
الملفات الرئيسية ،والتيار الليبرالي الذي يرى أنّ إحداث تغيير
في الداخل اإليراني يتم بالسلم والتعاون وليس بالعزلة والعداء.
تذهب معظم التقديرات االقتصادية إل��ى وض��ع االقتصاد
اإليراني بين مجموعة  »»Next 11القادرة على النمو السريع
إذا ما تح ّرر من قيد العقوبات الدولية المفروضة عليه التي
أدخلته في حالة من الركود العميق على نحو أثر بصورة سلبية
على العملة اإليرانية وساهم في انكماش االقتصاد بنسبة 5في
المئة ،وفق تقديرات عام  .2012وال يزال سوق النفط جاذبا ً
بالنسبة إلى العديد من الشركات الغربية ،وخصوصا ً األميركية
والفرنسية.
م��ن ه��ذا المنطلق ،تأتي زي ��ارة مسؤولين ف��ي قطاع الطاقة
األميركي إل��ى العاصمة اإلي��ران�ي��ة قبل أسابيع قليلة .وتشير
تقديرات «بلومبرغ» إل��ى أنّ «التطبيع االق�ت�ص��ادي» اإلي��ران��ي ـ
يصب في مصلحة شركات تصنيع السيارات منها
الغربي سوف
ّ
الفرنسية وال سيما «بيجو» ،و«ستروين» ،و«رينو» ،التي تقوم
بإنتاج سيارات مشتركة مع شركات إيرانية ،وكذلك الشركتين
األلمانيتين «ب��اي��ر» و«الن�ك��س» المنتجتين إلط��ارات السيارات.
يضاف إل��ى ذل��ك ،تنامي اهتمام ق��وى ذاث ثقل دول��ي كالهند،
وإقليمي كتركيا في التعامل التجاري مع اإليرانيين .وكانت الهند
قد قاومت ضغوطا ً أميركية وأرسلت بعد «اتفاق ل��وزان» ،وفدا ً
الستكشاف فرص حول صفقات في مجاالت التجارة والطاقة
والبنية التحتية.
أم��ا موسكو ،وعلى رغ��م مما ت�ت��داول��ه صحف غربية حول
مخاوف من إضعاف موقعها بعد إبرام االتفاقية حول البرنامج
النووي اإليراني وإرساء عالقات مباشرة بين طهران وواشنطن،
فهي كانت دائما ً تدعمه .ولطالما منحت العالقة مع اإليرانيين
روسيا فرصة ذهبية لإلطاللة على الخليج والمنطقة ،كما أنّ
التحالف االستراتيجي بينهما ،بجوانبه االقتصادية والعسكرية،
خدم هدفهما المشترك في مقاومة الهيمنة األميركية .وقد أكد
وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أنّ االتفاق يصب
في مصلحة روسيا ،سواء لدعم التعاون العسكري بين روسيا
وإي ��ران ،أو لمشاركة روسيا في جهود تحديث قطاعي الغاز
والنفط اإليرانيين ،فضالً عن إمكانية تحولها إلى بوابة خلفية
لتقلص حدّة العقوبات المفروضة على روسيا .أما الصين التي
ترتبط بإيران استراتيجيا ً على أكثر من صعيد ،فهي ال تستطيع
أن ترى إيران إال محطة على «طريق الحرير» ،وهو مم ّر اقتصادي
تسعى إلى تدشينه وإعادة إحيائه بينها وبين دول الشرق األوسط
لدفع عالقاتها التجارية الناجحة مع تلك ال��دول ،إضافة إلى ما
يضمنه االتفاق مع إيران من «استقرار» أمني وسياسي وطاقوي
ما زالت تطمح إليه بكين ،ومعها العديد من القوى الدولية ،حتى
مع «الخصوم».
قد تختلف دول وجماعات سياسية حول توصيف إيران ،وما
إذا كانت تشكل «تهديداً» أم ال ،إال أنه من الواضح أنها في جميع
الحاالت ،إيران «المفيدة».

تركيا :اعتقال رجال �أعمال
ي�شتبه بعالقتهم بفتح اهلل غولن
شنت الشرطة التركية أمس حملة اعتقاالت استهدفت  80من رجال األعمال
في إطار تحقيق مع أنصار رجل الدين المقيم في الواليات المتحدة فتح الله
غولن ،كما ذكرت وكالة «دوغان» التركية.
وكان رجل الدين المقيم في الواليات المتحدة فتح الله غولن حليفا ً للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان قبل أن تتوتر العالقات بينهما.
وركزت حملة االعتقاالت ضد ما يصفه أردوغان بـ«التنظيم الموازي» داخل
الدولة ،حيث وجه الرئيس التركي أصابع االتهام إلى فتح الله غولن في
محاولة لإلطاحة به من طريق أنصاره والموالين له في سلك الشرطة والقضاء
واإلعالم وفي بنك كبير.
وشملت حملة االعتقاالت الموجهة إلى أكثر من  10أقاليم تركية أهمها في
مدينة قونية ،وسط تركيا ،حيث تمكنت قوات األمن من اعتقال أكثر من 20
شخصا ً بينهم قائد سابق للشرطة.
وتجري هذه العملية األمنية قبل أسبوعين من االنتخابات البرلمانية المقررة
في  7حزيران المقبل.
ويلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان باللوم على أنصار فتح الله
غولن من الشرطة والقضاة في الدفع باتجاه إجراء تحقيق حول فساد الحكومة
في أواخر عام  ،2013وتبعا ً لذلك أقالت السلطات التركية اآلالف من ضباط
الشرطة والقضاة وممثلي اإلدعاء.

} فاديا مطر
بعد الجزم الدولي المعلن أن مصير أي صراع يجب
أن يكون على المنصة السياسية الدولية ليتستر تحته
المدعى العسكري واالستخباراتي للتدخل األميركي
في الصراعات في المنطقة العربية ،في سياسة أميركية
لم تعد كافية من أن الصراعات المتواجدة على األرض
العربية هي صناعة عسكرية مغلفة بأوراق السياسة
الجيواستراتيجية على المكانة األميركية واقتسام
الكعكة مع الحلفاء ،التفاهم الروسي  -األميركي الذي
يعكسه لقاء بين وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف ووزي��ر الخارجية األميركي جون كيري في
لقائهما األخير في سوتشي في  18ايار الجاري ،الذي
يستند على مفاهيم محددة لتسوية األزم��ة السورية
وال�ي�م�ن�ي��ة ،وال �ح �ض��ور ال��روس��ي م��ع س��ائ��ر الملفات
الساخنة ف��ي المنطقة العربية ،أوج��د مكانة ال يمكن
اإلستغناء عنها دولياً ،بعد الحضور العسكري الداعم
للعراق في مكافحة اإلره��اب وزي��ادة التسليح إليران
والدعم العسكري السوري وليس آخره الدعم السياسي
غير المعلن لملف اليمن ،والدور الروسي يعتبر دخول
روس��ي من ب��اب القلعة في مكافحة اإلره��اب رسمياً،
والعالقات الروسية  -العراقية بدأت مرحلة التصاعد،
من خالل زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
إل��ى موسكو ف��ي  20أي��ار ال�ج��اري ف��ي زي��ارة رسمية
لبحث العالقات الثنائية ودعم روسيا للعراق في مجال
التسليح والمعلومات االستخباراتية وتعزيز قدرات

المؤسسة األمنية والعسكرية ،وأش��ار العبادي الى
ان ب�لاده لديها الكثير من عقود التسليح مع روسيا
متابعا ً أن بغداد تسعى الى تعزيز العالقات مع روسيا
بكافة المجاالت بما في ذلك التعاون العسكري التقني
لمكافحة االرهاب بشتى الوسائل .في المقابل تعهدت
روسيا «تزويد العراق كل ما يلزم للقضاء على تنظيم
داعش» وافتتح الرئيس الروسي المحادثات باإلشارة
إلى مستوى التقدم الذي شهدته
ال �ع�لاق��ات ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن ف��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،أما
العبادي فركز على ملف اإلره��اب ،وقال إن أمله كبير
في أن تساهم محادثاته مع بوتين في تعزيز التعاون
لمكافحته ،سبقت الزيارة ترجيحات الحتمال توقيع
ع�ق��ود عسكرية بثالثة باليين دوالر ،استبق وزير
الخارجية سيرغي الفروف اللقاء في الكرملين بالتأكيد
أن روسيا «ستعمل لتلبية كل طلبات العراق بأقصى
قدر ممكن من أجل طرد تنظيم داع��ش» .وأن التعاون
العسكري «يتسم بطابع وثيق» ،وأن روسيا «بخالف
ب�ع��ض ال� ��دول» ال ت �ط��رح ش��روط��ا ً إض��اف �ي��ة لتصدير
األسلحة إلى العراق ،انطالقا ً من أنه وسورية ومصر
«في طليعة ال��دول التي تحارب اإلره��اب» ،وأش��ار إلى
أن الحديث ينصب بالدرجة األولى حاليا ً على التقنيات
ال �ع �س �ك��ري��ة ال�ل�ازم ��ة ل �ح��رب ال� �ش���وارع ف ��ي ظ ��روف
م��واج�ه��ة اإلره� ��اب وبينها ق��اذف��ات م �ض��ادة للدروع
يحتاجها ال �ع��راق ب �ش��دة ح��ال�ي�ا ً ل�م��واج�ه��ة السيارات
المفخخة ويمكن أن تزود موسكو بغداد بنحو 1000
منها قريباً ،إض��اف��ة إل��ى التعاون األم�ن��ي على صعيد
التهديدات الخارجية التي يواجهها العراق.

وف��ي العالقات اإليرانية  -الروسية رحبت إيران
ب �ق��رار روس �ي��ا رف��ع ال�ح�ظ��ر ع��ن تسليمها صواريخ
مضادة للطائرات من ن��وع اس ،-300واعتبرت انه
يمكن ان يساعد على إحالل «أمن دائم» في المنطقة.
وقال وزير الدفاع اإليراني حسن دهقان إن «تطور
التعاون الثنائي مع روسيا ومع ال��دول المجاورة في
م�ج��االت مختلفة يمكن ان يكون ف�ع��االً ج��دا ً م��ن أجل
االستقرار واألم��ن الدائم في المنطقة» في اش��ارة إلى
«ال�ت�ه��دي��دات م��ن خ��ارج المنطقة وازدي� ��اد النشاطات
اإلره��اب �ي��ة» ،فتسليم ال �ص��واري��خ إلي ��ران رف��ع سقف
التوتر بين روسيا و«إسرائيل» ادى الى اح��داث توتر
في ال��والي��ات المتحدة األميركية ودول غربية اخرى
ايضا ً حسب ما أفاد االعالم «اإلسرائيلي» عبر ارسال
ممثلين صغار إلى موسكو كرد فعل على اإلجراءات
والسياسات الروسية تجاه أوكرانيا وإيران ،وكل ذلك
أثبت فشل ضربات التحالف الدولي كما قالت صحيفة
«ت �ل �ي �غ��راف» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ووص �ف��ت س�ي�ط��رة تنظيم
«داعش» على مدينة الرمادي بـ’الكارثة» ،واعتبرت أن
ذلك أثبت عدم جدوى جهود الساسة في الغرب وفشل
ض��رب��ات ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي وال �ت��دري �ب��ات العسكرية
المقدمة للقوات العراقية من قبل ال��والي��ات المتحدة،
كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى انعدام مثل هذا
االساس القانوني في ما يخص الضربات التي يشنها
التحالف على أراضي سورية والعراق ،والى حضور
روسيا في المنطقة عسكريا ً وسياسيا ً في كل المفاصل
المعلن فيها والداعمة للشرعية الدولية وحقوق الدول
في مكافحة اإلرهاب وتعويم مبدأ السيادة لكل دولة.

تبيّن لجهاز
استخبارات يتابع
الحرب التي تخوضها
تشكيالت «القاعدة»
وتف ّرعاتها في سورية
أنّ حجم السالح
النوعي الذي يرد إليها
من دولة اإلمارات
العربية المتحدة يشكل
بصورة رسمية أه ّم
مشاركة لدولة بشكل
رسمي في دعم هذه
المجموعات اإلرهابية،
تليها المساعدات
الفرنسية التي تخرج
من مستودعات
الجيش الفرنسي
ِباسم المعارضة
السورية من دون
تفاصيل أخرى!

ال �شكوك لدى مو�سكو حول التو�صل التفاق نووي نهائي

هوالند يطالب بال�ضغط على رو�سيا و «االنف�صاليين» الحترام الهدنة

ظريف :ملتزمون بالخطوط الحمر
ب�ش�أن كل ما يتعلق بالنووي

مو�سكو :مزاعم «الناتو» عن وجود
�أ�سلحة رو�سية �شرق �أوكرانيا عارية من ال�صحة

أكد وزير الخارجية االيراني محمد
ج��واد ظريف ال��ت��زام الفريق النووي
المفاوض بالخطوط الحمر في شأن
كل ما يتعلق بالمحادثات النووية مع
مجموعة (.)1+5
ون��ق��ل م��وق��ع ال���دائ���رة االع�لام��ي��ة
لمجلس الشوري االيراني عن ظريف
قوله« :انه ال يمكن السماح للغرب بأن
يبالغ في مطالبه خ�لال المفاوضات
النووية» ،وأضاف« :وكما أعلنا سابقا ً
ال يمكن ان نسمح للطرف اآلخ��ر من
المحادثات باأن يبالغ في مطالبه ونحن
ملتزمون بالخطوط الحمر في ما يتعلق
بالمحادثات النووية بخاصة منشأة
فردو».
وأعرب سيرغي ريابكوف نائب وزير
الخارجية الروسي عن ثقته أن االتفاق
النووي بين اللجنة السداسية الدولية
وإيران سيرى النور من دون تأخر يذكر.
وق���ال ف��ي تصريح صحافي أمس
«أظن إننا تجاوزنا مرحلة التشكيك في
التوصل إلى االتفاق» ،مضيفا ً «لم يعد
التوصل إلى االتفاق أمرا ً ممكنا ً فحسب،
بل أصبح من الواضح أنه سيرى النور

قال دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس ال��روس��ي ،إن
مزاعم ممثلي حلف شمال األطلسي
ع��ن ن��ش��ر أس��ل��ح��ة روس��ي��ة ش��رق
أوك��ران��ي��ا ع��اري��ة م��ن الصحة مثل
اتهامات أخرى كثيرة مشابهة لها.
وجاء حديث بيسكوف ردا ً على
س��ؤال ألح��د الصحافيين في شأن
تصريحات ال��ق��ائ��د ال��ع��ام لقوات
«الناتو» في أوروبا الجنرال فيليب
بريدالف والتي قال فيها إن روسيا
ن��ش��رت أسلحة ق���ادرة على حمل
رؤوس ن��ووي��ة ف��ي منطقة ش��رق
أوكرانيا إبان النزاع المسلح الذي
اندلع هناك.
وأق����ر ال��ج��ن��رال األم��ي��رك��ي في
بروكسيل م��ن جهة أخ���رى بعدم
وجود أدلة مباشرة لديه بهذا الشأن،
الفتا ً إلى أن العديد من وسائل نقل
الذخائر في روسيا لها استخدامات
مزدوجة سواء لألسلحة التقليدية
أو األسلحة النووية ،مضيفاً« :بعض
هذه المنظومات تم نشرها».
وشدد بريدالف على أنه ال توجد
ض����رورة ل���دى «ال��ن��ات��و» لتعديل
االستراتيجية النووية ،إال أنه أكد أن
المهمة األساسية للحلف أن يكون
مستعدا ً إلعطاء «رد ن��ووي حازم
وفعال ومضمون».
وكان حلف شمال األطلسي أعرب
في وقت سابق عن «قلقه العميق»
حيال نشر أسلحة نووية ووسائل
إيصالها ف��ي ال��ق��رم ،وف��ي المقابل
وصف دميتري بيسكوف المتحدث
ب��اس��م الرئيس ال��روس��ي تصريح
القائد ال��ع��ام ل��ق��وات «ال��ن��ات��و» في
أوروبا بأنه ال أساس له.

حتماً ...ومن الواضح أن ذلك سيتم من
دون تأخر يذكر».
هذا وتستضيف فيينا المفاوضات
النووية التي يفترض أن تنتهي بحلول
 30ح��زي��ران المقبل ،بالتوصل إلى
اتفاق نهائي شامل يغلق الملف النووي
اإلي���ران���ي ،حيث انتهت أم��س جولة
المفاوضات التي انطلقت في  20أيار
بفيينا ،على أن تستأنف يوم الثالثاء

المقبل إذ ستجري اللقاءات على مستوى
الخبراء والمديرين السياسيين بصورة
متزامنة.
وتتشكل ال��ل��ق��اءات على مستوى
ال��م��دي��ري��ن السياسيين م��ن ك��ل من
الدبلوماسية األوروبية رفيعة المستوى
هيلغا شميت ونائبي وزير الخارجية
اإليراني عباس عراقجي ومجيد تخت
روانجي.

كاميرون يبحث مع �شركائه الأوروبيين
م�ستقبل العالقات مع االتحاد الأوروبي
يتوجه رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى
برلين وباريس أواخر األسبوع المقبل إلجراء محادثات
مع المستشارة األلمانية انغيال مركل والرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند تتناول إصالح االتحاد األوروبي.
ونقل أمس عن مسؤول بريطاني قوله« :إن كاميرون
لم يرتب اجتماعات رسمية مع مركل وهوالند في ريغا
عاصمة التفيا ،حيث تعقد الجمعة  22أي��ار قمة بين
االتحاد األوروبي و 6جمهوريات سوفياتية سابقة» ،إال أنه
أشار إلى أن الفرصة ربما ستسنح له للحديث معهما على
هامش القمة.
وم��ن المرجح أن يستغل كاميرون ال��ذي ف��از بفترة
رئاسية جديدة له في منصب رئيس وزراء بريطانيا
مؤخراً ،هذه القمة لنقل مطالبه بشأن إصالحات يقوم

بها الزعماء اآلخرون في االتحاد قبل أن تجري بريطانيا
استفتاء على عضويتها في االتحاد بحلول نهاية 2017
وذلك تنفيذا ً لوعد قطعه كاميرون.
وق��ال كاميرون إن يومي «القمة الشرقية» في ريغا
سيشهدان الكثير من «الصعود والهبوط» في مفاوضات
في ش��أن إع��ادة النظر في عالقات بريطانيا واالتحاد
االوروبي.
ونقلت وسائل إع�لام دولية عن كاميرون قوله في
تصريح للصحافيين بريغا «سيكون هناك الكثير من
الضجيج ومن الصعود والهبوط على مدى المفاوضات،
هذا في مصلحة بريطانيا ،ونحن مهتمون في التوصل إلى
مرض» في شأن شروط عضوية بريطانيا في االتحاد
حل
ٍ
األوروبي.

ال�سلطات الأميركية تدعو �إلى �ضبط النف�س بعد
جرح رجلين �أ�سودين على يد ال�شرطة في �أوليمبيا
دعا رئيس بلدية أوليمبيا عاصمة
والي��ة واشنطن السكان إل��ى الهدوء
بعد أن ُج��رح رج�لان أس��ودان بنيران
الشرطة أثناء محاولتها اعتقالهما
بتهمة سرقة متجر.
وأعلن متحدث باسم الشرطة أن
الجريحين اللذين يشتبه في أنهما
اعتديا بالضرب على عامل في متجر
وس��رق��ا زج���اج���ات ج��ع��ة ل��م يكونا
مسلحين ولكن أحدهما هاجم شرطيا ً
بواسطة لوح تزلج فما كان من الشرطي
إال أن أطلق النار عليه دفاعا ً عن النفس،
وبحسب وسائل إع�لام محلية ،فإن
حالة أحدهما حرجة.
وقال رئيس بلدية أوليمبيا ستيفن
ب��وك��س��ب��وم خ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
«دعونا ال نتسرع في ردود أفعالنا،
فلنأخذ من وقتنا لطرح أسئلة حول ما
حدث وحول الطريقة التي يمكننا من
خاللها إحقاق العدالة وتخطي هذا األمر
بالشكل األنسب».
وتظاهر المئات من سكان أوليمبيا
احتجاجا ً على تعرض الرجلين إلطالق
النار من قبل ضابط شرطة أبيض ،حيث
يأتي ذلك على خلفية احتجاجات عمت
العديد من المدن األميركية منذ العام
الماضي ،بخاصة فيرغسون ونيويورك
وبالتيمور بعد حوادث قتل رجال سود

على يد الشرطة األميركية هناك ،ما أثار
غضب كثير من األميركيين بسبب عنف
الشرطة والتمييز في معاملة سكان من
أصول أفريقية في الواليات المتحدة.
يذكر أن برايسون تشابلين (21
سنة) وأندريه تومبسون ( 24سنة)
ي��رق��دان ح��ال��ي��ا ً ف��ي مستشفى بعد
إصابتهما بجروح في منظقتي الصدر
على يد ضابط يدعى ري��ان دونالد،
بحسب المعلومات المنشورة.
وفي سياق متصل ،ذكرت المدعية
العامة ل��والي��ة م��اري�لان��د األميركية
مارلين موزبي ،أن هيئة المحلفين أقرت
بذنب  6من عناصر الشرطة في قضية

مقتل شاب أسود في مدينة بالتيمور.
وقالت موزبي خالل مؤتمر صحافي
إن جميع المذنبين سيحالون إلى
المحكمة في  2تموز المقبل.
وشهدت مدينة بالتيمور الواقعة في
والية ماريالند نهاية نيسان الماضي،
احتجاجات تحولت بعد اشتباكات مع
الشرطة إلى أعمال شغب وعنف في يوم
دفن الشاب األسود وهو مواطن أميركي
من أصول أفريقية ويدعى فريدي غراي
( 25سنة).
واندلعت اضطرابات بسبب وفاة
غراي الذي لقي حتفه متأثرا ً بجروح
أصيب بها وهو رهن االحتجاز.

وفي السياق ،نقل عن بيسكوف
ق��ول��ه إن روس��ي��ا تتخذ الخطوات
الالزمة لتحرير اثنين من مواطنيها
تحتجزهما اوكرانيا ،وقال« :انهما
مواطنان روسيان محتجزان ولهذا
ي��ق��وم ال��ج��ان��ب ال��روس��ي باتخاذ
الخطوات الالزمة لتحريرهما».
الى ذلك ،قال الرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه��والن��د أم���س إن هناك
ح��اج��ة ل��م��م��ارس��ة ض��غ��وط على
روسيا و«االنفصاليين» الموالين
لها في أوكرانيا الحترام وقف إطالق
النار الذي ساهم في الوساطة من
أجل التوصل إليه في شباط.
وأض�����اف ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن أث��ن��اء
قمة ال��ش��راك��ة الشرقية ف��ي ريجا
«الواضح هو أن وقف إطالق النار
ال يحترم في شكل كامل» ،مشيرا ً أن
الموقف ال يزال يبعث على القلق في
بلدات أوكرانية بعينها ،وقال« :لهذا
يجب أن نتحرك ونواصل الضغط
وبخاصة على شرق أوكرانيا وعلى

روسيا ليحترما اتفاق مينسك في
شكل كامل».
ميدانياً ،قالت أكبر شركة للصلب
في أوكرانيا أم��س إن أح��د عمالها
لقي حتفه وأص��ي��ب اث��ن��ان آخ��ران
ع��ن��دم��ا ت��ع��رض مصنع ت��اب��ع لها
لقصف شديد ،ما أدى إل��ى تدمير
المعدات والبنية األساسية للنقل
في المصنع.
وي��ع��ت��ب��ر م��ص��ن��ع «آف��دي��ي��ف��ك��ا»
أح��د أكبر مصانع فحم الكوك في
أوروب���ا ويقع من منطقة خاضعة
لسيطرة ق��وات كييف لكنه قريب
من خط المواجهة .وقالت شركة
«ميتينفيست» المشغلة للمصنع
في بيان لها «ك��ان هذا أشد قصف
منذ إعالن وقف إطالق النار».
وأضافت أنه نتيجة لهجوم يوم
الخميس لم يعد بمقدور المصنع
ش��ح��ن ال��م��ن��ت��ج��ات أو اس��ت��ق��ب��ال
إم��دادات المواد الخام ما أدى إلى
تراجع اإلنتاج.

معركة دفاع ال معركة هجوم
} يوسف موصللي
منذ اليوم األول للحرب على سوري ًة ،ومع كل
خسارة كبيرة لمدينة أو منطقة ،وكل مجزرة أو
وق��وع جنود سوريين تحت الحصار ،وعدوان
مباشر من «إسرائيل» أو تركيا ،بعد كل مصاب
جلل أل � ّم بنا ك��ان يسأل كثيرون :لماذا ال تعلن
ال��دول��ة ال�س��وري��ة ال �ح��رب وتستهدف ك��ل دولة
تعاديها؟
تكمن اإلجابة في أن الدولة السورية تخوض
اليوم معركة دفاع ال هجوم وهذه هي األسباب:
 - 1ب �ع��د االن �ت �ق��ال م��ن ع��ال��م ث �ن��ائ��ي القطب
(يفرض على كل دول��ة ترغب ب��دور أن تصطف
ف��ي ش�ك��ل ت��ام ض�م��ن أح��د م�ح��وري��ن وأن تقبل
ب��أن يقطف ثمن مجهودها في ال�ص��راع الدولة
الكبرى المش ّكلة لهذا المحور أو ذاك) إلى عالم
أحادي القطب (وفيه خياران ،األول التخلي عن
السيادة لمصلحة الرفاهية المشروطة بالتبعية
الكاملة ،وال�ث��ان��ي االح�ت�ف��اظ بالسيادة م��ع دفع
أث �م��ان ب��اه�ظ��ة ف��ي ال �م �ق��اب��ل) ،ننتقل ال �ي��وم إلى
ع��ال��م متعدد األق �ط��اب (ف�ي��ه لكل دول��ة ك�ب��رى أو
اقليمية أو حتى صغيرة دور مساوٍ لمجهودها
ومقدراتها تماماً).
 - 2ف��ي قلب ه��ذا االن�ت�ق��ال ت�م��ام�اً ،اندلعت
ال�ح��رب على ال��دول��ة السورية التي كانت تشق
طريقها ص �ع��ودا ً ألخ��ذ دور كبير ع�ل��ى صعيد
ال�م�ن�ط�ق��ة ف��ي ه ��ذا ال �ع��ال��م ال �ج��دي��د ،ول �ع��ل أب��رز
ع�ن��وان يختصر ه��ذا الطموح ه��و م�ش��روع ربط
البحار الخمسة (المتوسط  -األحمر -الخليج –
قزوين  -األسود) الذي طرحته الدولة السورية
وتشكل فيه عقدة الربط في النقل واالقتصاد
وصوالً للتنمية الشاملة للمنطقة.
 - 3ح�م�ل��ت ه ��ذه ال �ح��رب ع �ن��اوي��ن مختلفة
باختالف األطراف المشاركة بها ،فهدف أميركا
إسقاط السيادة السورية وإع��ادة تشكيل دولة
م��وال �ي��ة ل�ه��ا أو اس�ت�ن��زاف�ه��ا وت��أخ �ي��ر صعودها

الح �ق �ا ً م��ع ت��أخ �ي��ر ص �ع��ود دول أخ���رى حليفة
ك��روس�ي��ا وال�ص�ي��ن واي� ��ران ،وه��دف�ه��ا بالنسبة
للدول االقليمية هو توسيع نفوذها عبر وسيلة
الحرب ،مستغلة مناخ عدم االستقرار المصاحب
لالنتقال نحو العالم الجديد ال��ذي ال يكفي فيه
االع�ت�م��اد على القطب الحاكم سابقا ً لتحصيل
الرفاهية والدور في المنطقة.
 - 4قبل مواجهة ه��ذا ال�ع��دوان وأث �ن��اءه ،لم
تكن ال�ح��رب م��ن مصلحة ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،بل
على العكس ت�م��ام�اً ،ألن االس �ت �ق��رار ه��و البيئة
المثالية ل�ص�ع��وده��ا ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى امكاناتها
الذاتية المتكاملة مع امكانات المنطقة ،لذا كان ال
بد من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من االستقرار
إلى أن تمر العاصفة.
 - 5ولهذا ،كان من الحكمة عدم االنتقال إلى
الهجوم بل االلتزام بالدفاع للحفاظ على ما أمكن
من النفس الطويل في ح��رب االستنزاف هذه،
وق�ب��ول ال�خ�س��ارات التكتيكية وإن كانت كبيرة
وبالغة وتطاول كل مقدرات الوطن من قدرات
بشرية واقتصادية وعسكرية وبنية اجتماعية
وثقافية وتشويه ممنهج لكل ما يمكن تشويهه
ومحي معالمه.
 - 6ذل���ك أن االن��ت��ص��ار ال��وح �ي��د الممكن
إنجازه هو االنتصار األخير واالنتصار األكبر،
ه��و الصمود والحفاظ على السيادة لالنطالق
منها الحقا ً في العالم الجديد ،وتحقيق االزدهار
والتنمية من دون منة من أحد ومن دون التبعية
ألحد خصما ً كان أم حليفاً.
ً
 - 7ه �ن��ا م��ن ال� �ض ��روري ج���دا أن يتحقق
الوعي ألسباب خوضنا هذه الحرب ،أوالً لسنا
م��ن أع �ل��ن ال��ح��رب ب��ل ه��ي ف��رض��ت ع �ل �ي �ن��ا ،لذا
ك��ان أمامنا خ �ي��اران إم��ا االس�ت�س�لام (وإن كان
بشكل تسوية) وف�ق��دان ال�س�ي��ادة ومعها األمل
بالتنمية واالزدهار ،أو الصمود وتحقق النصر
االستراتيجي غالي الثمن مرحليا ً وعظيم النتائج
في المستقبل.

