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«الربيع العربي»...
واقع مفرو�ض �أم مرفو�ض؟

غزوة عدن ...والمغامرة ال�سعودية التي �ست�شعل المنطقة

} ونسة األسعد
كثر الحديث عن ظاهرة ما يسمى بـ «الربيع العربي» للداللة
على ه��ذا ال��ح��راك الشعبي ال��ذي اج��ت��اح الكثير م��ن األقطار
العربية ومنها :تونس ومصر واليمن وسورية وليبيا ،كما
تعددت األسباب تعليالً وتفسيرا ً لألحداث ،وتباينا ً لآلراء
حول هذه الظاهرة .ولكن مع مرور الزمن وتوالي الوقائع
ظهرت الحقيقة جلية وواضحة.
فالبعض أش��ار ويشير إليه بارتياب على أنه مؤامرة
غربية عامة ،وأميركية ـ «إسرائيلية» على وجه الخصوص،
م��رددا ً كلمات كوندليزا راي��س عن الشرق األوس��ط الجديد
ال��ذي تسعى ال��والي��ات المتحدة األميركية إل��ى إقامته عبر
الدفع نحو خلق ما يسمى بالفوضى الخالقة ،وذلك بهدف
السيطرة على المنطقة كاملة :مواردها الباطنية من النفط
والغاز والمعادن الدفينة ،ومصالحها الجيوسياسية لتأمين
الحصانة والحماية المطلقة الدائمة لـ«اسرائيل» .
ولم يكتف الغرب في السعي إلى تجزئة وتدمير العالم
ال��ع��رب��ي ع��ب��ر س�لاح��ه��م التقليدي ب��ل ات��خ��ذ م��ن اإلس�ل�ام ،
السالح الفتاك لشعوب المنطقة وذلك للتأثير الكبير الذي
يفرضه االسالم على عقول الشباب ،فاستطاعوا أن يتخذوا
من اإلس�لام الحقيقي ،اإلس�لام الجهادي التكفيري بحجة
أنه هو اإلسالم الحقيقي المعتدل .وأنهم سعوا إلى تقسيم
ال���دول العربية إل��ى دوي�ل�ات على أس��س طائفيه ومذهبية
وعرقية ودينية
أما البعض اآلخر ،فإنه يرى المشهد من زاوية أخرى:
على أن الربيع العربي هذا ،هو المرحلة الثانية في حياه االمة
ـ مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ،حيث كانت قد سبقتها
في أواسط القرن الماضي ثورة أخرى هي الثورة الوطنية
التحررية والتخلص من االستعمار العسكري المباشر.
أم��ام ه��ذا المشهد غير المتجانس ال بد من إعمال الفكر
بالدراسة حوله المعمقة والتحليل المقارن للوقوف على
فهم منطقي وإدراك سليم للحيثيات والحقائق على أرض
ال���واق���ع ...فمن خ�لال ذل��ك يحضرنا ت��س��اؤل واستفسار،
أال وه��و :م��ا ه��و ال��ه��دف األس��اس��ي م��ن خلق ه��ذه الفوضى
ال��خ�ّل�اّ ق��ة؟ وم���ا ه���ذا ال��س�لاح ال��ف��ت��اك ل��ل��وص��ول إل���ى الهدف
المنشود؟
فالهدف االساسي هو تفتيت وتجزئة العالم العربي كافة،
والعمل على السيطرة المباشرة على أقطار هذا الوطن كافة،
وذلك خدمة ألمن «إسرائيل» في المنطقة ،وأما السالح الفتاك
فهو اإلعالم الذي لعب الدور األكبر في الثورات المزعومة
أو ما يسمى بـ «الربيع العربي» .فنشأت الفضائيات العديدة
والموظفة للتأثير فيها وك��ان منها الفضائيات الخليجية،
والفضائيات األجنبية ،واألجنبية الناطقة بالعربية ،الفاعل
الحقيقي لهذه الثورات أو بمعنى أدق لهذه الفوضى التي
كانت مجهزة للسيطرة على العالم العربي كافة وذلك بأياد
صهيونية تحركها كما تشاء وكيفما تشاء خدمة لمصالحها
وأمنها في المنطقة .ولم يكن هذا س��را ُ أو مخفيا ً على أحد
ف��ع�� ّراب ه��ذا ال��دم��ار وه��ذه الفوضى الخلاّ قة ،وم��ح�� ِّرك هذه
ال��ث��ورات المزعومة وال���ذي ال يخفى على أح��د ه��و :برنار
هنري ليفي الذي أوضح في قوله عن اإلعالم ومدى تأثيره
في ما يود الغرب الوصول إليه من تفتيت للشعوب العربية
وتدميرها« :إنّ اختراق المؤسسة اإلعالمية العربية ضرورة
لضمان التطبيع مع «إسرائيل».
وتف ّوق دور اإلعالم من سطوة وهيمنة وقدرة تأثير على
صناعة وصياغة ال��رأي العام لصالح موقف أو برنامج أو
جهة ما ،فعلى الصعيد االجتماعي المدني ،تستطيع وسائل
اإلعالم أن تكشف الحقائق ،وأن تنقل المعلومة الصحيحة
ل��ل��م��واط��ن ،ب��ل تستطيع أن تصنع رأي���ا ً ع��ام��ا ً ح��ول قضية
وطنية محلية ،اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ،بل يمكن
أن تتحول هذه الوسائل إلى أداة تجييش وتحشيد أحيانا
لمصلحة جهة ضد أخرى ،كما يمكنه أن يلعب على مستوى
العالقات بين الدول أو مصير هذه الدول وسيادتها ،فال شك
أن الحرب اإلعالمية بين طرفين من شأنها ضمن معادالت
وح��س��اب��ات معينة أن تحسم مصير ال��ح��رب كلها م��ث�لاً إن
وقعت ،أو أن تحقق مكاسب نقطية لمصلحة طرف معين ،أو
أن تظهر الحق وتزهق الباطل ،أو أن تخلط األمور واألوراق
وتزيف الوقائع والحقائق ،وتحول الحق إلى باطل ،والباطل
إلى حق في بعض الحاالت والمعادالت ،وهذا البعد األخير،
ينسحب بصورة قوية على المشهد العربي الراهن في ظل
ال��ث��ورات وال��ح��راك��ات الشعبية العربية ،ول��ي��س فقط على
الصراع العربي -الصهيوني ،حيث لعبت وسائل اإلعالم
الصهيونية واألميركية والغربية في مراحل زمنية عديدة
مثل ذلك الدور التضليلي التحريضي العدائي للعرب.
فمنذ الحرب األميركية  -البريطانية على العراق ،ونحن
أمام إعالم حربي أميركي «إسرائيلي» ،فهل أصبح اإلعالم
الحربي ،هو اإلعالم السائد الذي يهيمن اليوم على المشهد
العالمي ف��ي التعاطي أو التعامل بين ال���دول؟ فلكل دولة
أج��ن��دت��ه��ا السياسية واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ولها
إعالمها أي��ض��ا ً ال��ذي يسوق لهذه األج��ن��دة ،فهل نحن أمام
إعالم حربي فقط ،بينما سقط واختفى اإلعالم المدني الذي
يخدم المواطن ويربط ما يجري على األرض .وعندما نذكر
اإلع�لام الحربي ال بد من ذك��ر اإلع�لام «اإلسرائيلي» الذي
اتخذ من اإلعالم الحربي سالحه الحديث المتطور ،فكانت
ال��ح��رب المجيّشة ليست ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو الفلسطيني
فحسب ،إن��م��ا ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو ال��ع��رب��ي ق��اط��ب��ة ،وكانت
الحرب التي لم تخطر على ب��ال في تدمير وتقسيم الوطن
ال��ع��رب��ي وتفتيت الفكر ال��ع��رب��ي ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذا الكيان،
وبالتالي تنقلب المفاهيم رأسا ً على عقب فينقلب الحقائق،
ويغدو اإلنسان العربي مسيّرا ً نحو األفكار التي ي��راد بها
الفكر «اإلسرائيلي» ،وذل��ك بقناعة تامة وتبني كامل لذلك
الفكر الصهيوني وهذه الحرب الشرسة التي تبناها وسار
بها الكيان الصهيوني لتحقيق مآربه وسلطته.
وم��ن خ�لال ذل��ك ،ت��راودن��ا مقولة لنعوم تشومسكي عن
اإلعالم بقوله« :إن الرؤية اإلعالمية تسعى لخلق وتزييف
ال��وق��ائ��ع وال��ح��ق��ائ��ق وال���ت���اري���خ ...وإن ب�ل�اد ال��ع��م س���ام قد
وضعت العديد من االستراتيجيات من أجل إضعاف األنظمة
المستهدفة واإلطاحة بها وإظهار األمر على أنه نتاج حركة
شعبية ومطلبية داخلية صرفة» ،فمن خالل هذا الواقع المؤلم
لما يسمى بالثورات العربية في ظل الربيع العربي نجد أنّ
عملية غسيل أدمغة الشباب العربي قد بدأت منذ عام ،2007
مع التركيز خصوصا ً على الشباب المستخدم لالنترنت.
وه��ذا ما فعله الكيان الصهيوني في القدرة على السيطرة
وال��ت��ح��ك��م وأك���د ذل���ك ف��ن��ح��م��ان ش��اي��و وه���و م��ح��ل��ل إعالمي
وعسكري «إسرائيلي» كبير ،رافق الجيش «اإلسرائيلي» في
العديد من الحروب« :أن دولة «إسرائيل» تدير أمورها عبر
ثالث وسائل :الجهد العسكري والسياسي واإلعالمي ،وإن
الجهد اإلعالمي لهو السالح األكثر أهمية وأكثر تاثيرا ً في
عصرنا الحالي» .وه��ذا ما لمسناه في ال��دول العربية التي
سيطر عليها الربيع العربي ،فمن خالل ما ذكرناه وما يكون
سوى القليل القليل مما ُذكِر عن هذه المؤامرة والتي تسمى:
«بالربيع العربي» فهل يؤمن الشباب العربي بأنها ثورة
عبرية أم يبقون في غيّهم يعمهون؟

كوالي�س

} هشام الهبيشان
ف��ي ال��وق��ت ي��راق��ب العالم ككل مسار وت��ط��ورات غ��زوة
ع��دن بشكل خ��اص ،وت��ط��ورات مسارات الحرب الشعواء
السعودية – األميركية بغطاء «ناتو ال��ع��رب» وحربهم
العدوانية على القطر اليمني الشقيق بشكل ع��ام ،يبدو
واضحا ً أن هذه الغزوة العدوانية على مدينة عدن تعتبر
في توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة
قد تسقط المنطقة كل المنطقة وليس اليمن فحسب بمسار
فوضوي قد يمتد لسنوات عدة.
ومن الواضح أن تأثيرات هذه الغزوة السعودية لمدينة
عدن بدأت تظهر على أرض الواقع خارج حدود نطاق هذه
الحرب العدوانية على اليمن بشكل عام ومدينة عدن بشكل
خ��اص ،وه��ذا ما ينعكس على مسار مجمل المعارك في
الساحة اليمنية ،والواضح أن كل الرهانات السعودية على
كسب معركة واحدة من هذه المعارك واألزمات المفتعلة هو
رهان فاشل ،السعوديون بدورهم يعلمون بحقيقة هزيمتهم
في ميادين يمنية عدة في اآلونة األخيرة ،ولكن هم في الوقت
نفسه ال يريدون أن يتلقوا هزيمة جديدة ،ويبحثون عن نصر
حتى لو كان إعالمياً ،وقد تكررت هزائمهم أخيرا ً في ميادين
ع��دة ،ليس أولها وال آخرها المناطق الجنوبية الغربية
والشمالية والشمالية الشرقية اليمنية.
وهنا من المتوقع أن يستميت السعوديون بمعركتهم
ف��ي ع��دن مرتكزين إل��ى ق��اع��دة واس��ع��ة م��ن أن��ص��ار ه��ادي
وميليشيات أخرى دعمتها السعودية أخيرا ً عسكريا ً ومالياً،
فالسعوديون اليوم يعلمون جيدا ً ما معنى أن يفتحوا
جبهة جديدة وص��راع�ا ً جديدا ً في ع��دن ،وتأثير وارت��داد

هذا على حدودهم الجنوبية ويعلمون ما مدى الخطورة
المستقبلية وحجم التداعيات المستقبلية التي ستفرزها
هذه الغزوة لعدن الجنوبية ،وباألحرى هم يعلمون حجم
اإلفرازات المباشرة لالنغماس السعودي بهذه المعركة على
الداخل السعودي شرقا ً وجنوباً ،ومع كل هذا وذاك ،قرر
السعوديون أن يخوضوا هذه المغامرة والمقامرة الجديدة،
لعلهم يستطيعون تحقيق انتصار وحتى وإن كان إعالميا أو
على حساب دماء اليمنيين الذين يقاتل ويقتل بعضهم اليوم
خدمة لمشاريع الغير ،إليصال رسائل سعودية واضحة بأن
السعودية ما زالت موجودة وقادرة على الرد على االتفاق
النووي اإليراني بطرقها الخاصة.
حلفاء وش��رك��اء السعوديين بهذه الحرب العدوانية
على اليمن يدركون حجم الخطورة المتولدة عن الغزوة
السعودية األخيرة لمدينة عدن فواشنطن حليف النظام
السعودي منذ سبعة عقود مضت منذ أن رسخ دعائم هذا
التحالف عبدالعزيز السعود وفرانكلين روزفلت ،هي اآلن
تنظر وتتابع بحذر تطورات ما يجري من مستجدات بساحة
الصراعات والمغامرات الجديدة للسعوديين ومسرحها
الجديد هو مدينة عدن ،واشنطن بدورها ما زالت مستمرة
بدعم هذا العدوان السعودي على اليمن «ولها مصالحها
المستقبلية بهذا» ،فقد قدمت للسعوديين خدمات مجانية
كثيرة بحربهم على اليمن وليس أول وال آخر هذه الخدمات
تزويد السعوديين بقائمة وبنك أه��داف لقواعد عسكرية
ومخازن أسلحة للجيش اليمني وألنصار الله.
الواضح اليوم ومن خالل حديث بعض ساسة وجنراالت
واشنطن أن الدعم والتأييد األميركيَين للسعوديين بحربهم
العدوانية على اليمن سيتواصالن ،ولكن إلى أمد معين
وأتوقع أنه لن يطول ،وه��ذا التوقع مبني على تحليالت
وق����راءات خ��اص��ة ت��ؤك��د ازدي���اد قلق دوائ���ر صنع ال��ق��رار

األميركي من التداعيات المستقبلية لهذه الحرب العدوانية
المدعومة من واشنطن على اليمن ،فالقلق األميركي ينبع
من براغماتية واشنطن النفعية التي تتلخص بخشيتها
من اندالع حرب مفتوحة بالمنطقة ستضر بانسيابية تدفق
النفط الخليجي من ب��اب المندب إل��ى الغرب وق��د تتطور
إلى حرب إقليمية مفتوحة قد يكون «اإلسرائيليون «جزءا ً
منها ،وهذا ما تخشاه واشنطن اليوم وتعمل على أضعاف
كل العوامل التي قد ت��ؤدي إلى تبلور معالم هذه الحرب
اإلقليمية ،وه��ذا التوصيف المسقط على واشنطن يطبق
ويسقط بكل توصيفاته على الكثير من األطراف التي دعمت
هذه الحرب العدوانية على اليمن ،والتي بدأت اليوم تعلن
سرا ً وعالنية عن امتعاضها من تطور مسارات هذه الحرب
العدوانية على اليمن.
ختاماً ،إن جميع القوى اإلقليمية والدولية تدرك أن مغامرة
السعوديين األخيرة في عدن هي بمثابة إعالن إلشعال فتيل
حرب وصراع جديد في المنطقة ،مسرحه الجديد هو األراضي
اليمنية ،ستكون له بشكل عام تداعيات خطرة على مستقبل
استقرار المنطقة الهش والمضطرب بشكل عام ،وستكون
لنتائج هذه الغزوة الجديدة للسعوديين لعدن الكلمة الفصل
وفق نتائجها المنتظرة بأي حديث آت يتحدث عن تسويات
أو حروب أخرى تابعة ومشتقة من الحرب العدوانية على
اليمن ،وبناء على نتائجها المتوقعة مستقبالً فسيكون هناك
تغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين جميع
قوى اإلقليم ،فالمرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير
من التكهنات والتساؤالت بل واحتمال المفاجآت الكبرى،
حول طبيعة ومسار عدوان السعودية على اليمن ،فغزوة
عدن لها أبعاد عدة مستقبلية ومرحلية ،وال يمكن ألحد أن
يتنبأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية ،فمسار ونتائج المعركة
تخضع لتطورات الميدان المتوقعة مستقبالً.

وا�شنطن :االتفاق يعطي الحق للمفت�شين بدخول كل المن�ش�آت النووية الإيرانية

عراقجي :تنفيذ بنود االتفاق النووي ب�أهمية المفاو�ضات نف�سها
أكد كبير المفاوضين االيرانيين
ع��ب��اس ع��راق��ج��ي ب���أن ف��ت��رة ق��رار
مجلس األمن الدولي حول القضية
النووية اإليرانية هي  10سنوات وال
موضوعية للتمديد ،مؤكدا ً أن طول
فترة الدراسة من قبل مجلس األمن
هي  10سنوات وفقا ً للقرار الصادر
وما يقال حول نيتهم تقديم قرار آخر
(لتمديد الفترة) هو مجرد طلب أعلن
عنه ،وهو برأينا ال معنى له ويفتقد
للموضوعية.
واع����ت����ب����ر ع����راق����ج����ي ب��ع��ض
التصريحات المطروحة من الطرف
اآلخر بمثابة اعالن تح ٍّد واستعراض
عضالت بعد ال��م��ف��اوض��ات ،وق��ال:
«باعتقادنا أن االتفاق الحاصل هو
لفترة محددة وينبغي على األطراف
المختلفة االلتزام بهذا األمر ،وما يقال
بأنهم سيقدمون بعد  10سنوات
قرارا ً آخر للمصادقة عليه في مجلس
االمن ال يحظى بحسب رأينا بقيمة
خاصة لكننا على أي ح��ال نرصد
سلوكياتهم بدقة».
وفي ما يتعلق بدراسة االتفاق في
مجلس الشورى اإلسالمي ،قال« :لو
اتخذ المجلس قرارا ً بهذا الصدد ،فإن
ذلك يتعلق بتاييد أو رفض االتفاق
كليا ً وليس بامكان أي دولة تعديل
نصوصها».
وأوضح أنه حينما تصل القضايا
ال����واردة ف��ي االت��ف��اق إل��ى نهايتها
سيعمل مجلس الحكام (بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية) أيضا ً على
إخراج ملف إيران من جدول أعماله،
وأض���اف أن��ه وب��ع��د تنفيذ مرحلة

االتفاق ،سيصبح ملف إيران ماضيا ً
في مساره الطبيعي.
وأشار عراقجي إلى «أننا ال نتوقع
أبدا ً تغيير مواقف أميركا ما عدا في
القضية ال��ن��ووي��ة ،كما أن الطرف
اآلخ��ر ال يتوقع تغيير سياساتنا
كالسياسات اإلقليمية» ،وأضاف« :إن
حل القضية النووية هي إدارة إحدى
القضايا القائمة بين إيران وأميركا
وال يعني ذلك تطبيع العالقات بين
البلدين وأن السياسة الخارجية
للجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
ستستمر كما كانت عليه في السابق،
وبالبطبع فإننا ال نتوقع أيضا ً تغييرا ً
في السياسات األميركية.
وأكد المسؤول االيراني« :سنشهد

ف��ي مرحلة م��ا بعد الحظر صفحة
ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون ب��ي��ن إي���ران
وس��ائ��ر ال���دول» ،وأض���اف أن��ه «في
ضوء العالقات الثقافية والتاريخية
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ا مع
جمهورية أذربيجان وكذلك العالقات
مع أوروب��ا ،فإنها ستحظى بمكانة
خ��اص��ة ف��ي السياسة الخارجية
اإليرانية مستقبالً».
وأوض����ح أن���ه ل��و ك���ان ال��ف��ري��ق
األميركي المفاوض قد ترك طاولة
المفاوضات  3مرات فإننا تركناها
 10مرات ،وأضاف« :لقد سعينا إلى
إنجاز اتفاق جيد يتم فيه االلتزام
بخطوطنا الحمراء».
ونوه عراقجي إلى إطار التعاون

بين إي��ران والوكالة خ�لال األع��وام
األرب��ع��ة ال��م��اض��ي��ة ،وق����ال« :إن��ن��ا
سنتابع التعاون في هذا اإلطار كما
أن ال��ب��روت��وك��ول اإلض��اف��ي متعلق
بالمستقبل ويتم في إطاره السماح
للوكالة ب��إج��راء عمليات التفقد
الالزمة ،كما أن تفقد أي مركز غير
نووي سيكون في إطار البروتوكول
وإجراءات األمان النووي».
وص ّرح بأن جميع األموال اإليرانية
المجمدة يجب اإلف��راج عنها حسب
االت��ف��اق ،وأض���اف أن أح��د البنود
الواضحة للقضية هو اإلف��راج عن
جميع هذه األموال ،واالستفادة منها
بعد إلغاء اج��راءات الحظر ،ولحين
تنفيذ االت��ف��اق (ات��ف��اق فيينا) تتم
متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون
اإلفراج عن  700مليون دوالر شهريا ً
مدرجا ً في جدول األعمال.
وأكد أن مسألة الحظر التسليحي
التي كانت قائمة في المرحلة السابقة
قد تم تبديلها إلى بعض القيود ،وهو
ما يعد تحوال كبيراً.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت ،ق���ال نائب
المتحدث باسم الخارجية األميركية
ناثان تك إن «االت��ف��اق ال��ن��ووي مع
ط��ه��ران يعطي ال��ح��ق للمفتشين
ال��دول��ي��ي��ن ب��دخ��ول ك��� ّل المنشآت
النووية».
واع��ت��ب��ر المتحدث أن «االت��ف��اق
لم ي َ
ُبن على الثقة بإيران بل على
آليات تفتيش ،وه��و يسمح إلي��ران
باستخدام الطاقة النووية لألغراض
السلمية».

طرفا النزاع في �أوكرانيا يتفقان على �سحب �أ�سلحة من دونبا�س

بورو�شينكو ير�سل وحدات من م�شاة البحرية �إلى ماريوبول
أثمرت الجولة الجديدة من اجتماعات مجموعة
االتصال حول أوكرانيا اتفاقا ً على سحب طرفي
النزاع في دونباس بعض أن��واع األسلحة ،لكنها
لم تسجل تقدما ً في مسألة تنظيم االنتخابات
المحلية.
وفي ختام الجولة التي استضافتها العاصمة
البيالروسية مينسك ،ق��ال رئيس منظمة األمن
والتعاون األوروب���ي ،وزي��ر الخارجية الصربي
إيفيتسا داتشيتش ،إنه «تم التوافق على النص
والتوصل إلى اتفاق حول سحب الدبابات وأنواع
معينة من األسلحة من عيار يقل عن  100ملم».
وأع���رب داتشيتش ع��ن ثقته ب��أن يسمح هذا
االتفاق بتسريع عملية التسوية السلمية في شرق
أوكرانيا .وأش��ار إلى أنه ال يوجد حل للنزاع في
دونباس غير الحل السياسي« ،أما أي حل آخر فال
ينظر إليه كخيار على اإلطالق».
وعبر رئيس منظمة األمن والتعاون األوروب��ي
عن دعمه الكامل لعمل مجموعة االتصال ولجانها
الفرعية .وأضاف أن على جميع األطراف االلتزام
باتفاقات مينسك من أج��ل إنهاء النزاع الدموي
المسلح.
وركز داتشيتش على أهمية االنتخابات المحلية
التي ستشهدها أوك��ران��ي��ا ف��ي الخريف المقبل،
وض��رورة االتفاق المسبق بين كييف ودونباس
حول شروط إجرائها ،إلى جانب وجوب متابعة
العملية االنتخابية من قبل مراقبين عن منظمة
األمن والتعاون األوروبي.
وأش���ار إل��ى أن إج���راء االنتخابات ف��ي منطقة
دون��ب��اس يع ّد من القضايا المحورية المتعلقة
بالتسوية في ش��رق أوك��ران��ي��ا ،إل��ى جانب وقف
إطالق النار واحترام الهدنة ،لكنه ذكر أن الجولة لم
تثمر «عن تقدم يذكر في هذا المجال».
وشدد داتشيتش على ض��رورة ح ّل المشكالت
اإلنسانية واالقتصادية في دونباس قبل إجراء
االنتخابات المحلية هناك .وذك��ر رئيس «األم��ن
والتعاون» أن االجتماع سجل تقدما ً معينا ً في عمل
اللجان الفرعية المعنية بهذه القضايا .وأضاف بهذا
الصدد أن مشاركته في الجولة األخيرة من لقاءات
مجموعة االتصال كان من شأنها «دفع هذه العملية

إلى األمام» .ولم يستبعد داتشيتش مشاركته في
الجولة المقبلة للمجموعة «إذا لزم األمر».
واقترح داتشيتش استخدام تجربة التسوية
في كوسوفو في حل األزمة بجنوب شرقي أوكرانيا
قائالً «إن النجاح ال يكمن في خطوات كبيرة بل في
خطوات صغيرة يومية .والهدف هو إسكات صوت
األسلحة وإحراز النجاح عبر الحوار».
إل��ى ذل���ك ،حضر ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيترو
بوروشينكو تدريبات عسكرية جارية في شرق
ال��ب�لاد ،متعهدا ً نشر ق��وات إضافية ف��ي مدينة
ماريوبول الساحلية الواقعة في منطقة دونباس.
وتجري تدريبات لألسطول الحربي األوكراني
في ميدان «شيروكي الن» بمقاطعة نيكواليف.
وت��ت��درب ف��ي ال��م��ي��دان حاليا ً وح���دات م��ن ق��وات
المظليين والمشاة اآللية واالستخبارات والقوات
الخاصة ومشاة البحرية.
وأعلن بوروشينكو إرس��ال  3كتائب وكتيبة
مدفعية م��ن ق��وات مشاة البحرية ،إل��ى مدينة
ماريوبول القريبة من خط التماس بين طرفي
النزاع شرق أوكرانيا .وقال« :ستساهم قوات مشاة

البحرية بقدر كبير في تعزيز دفاعات ماريوبول...
سنعزز الدفاعات في ماريوبول ودون��ب��اس»...
«هذه الخطوة تأتي ردا ً على أنباء عن استعدادات
«دول��ة ع��دوة» لتوجيه ضربة إلى ماريوبول من
جهة البحر.
وكتب الناطق الرسمي باسم الرئاسة األوكرانية
سفياتوسالف تسيغولكو في صفحته على موقع
«ت��وي��ت��ر»« ،ت��وج��ه عناصر مشاة البحرية بعد
خضوعهم للتدريبات ف��ي «شيروكي ألن «إل��ى
ماريوبول بصحبة سيارات «هامفي» األميركية».
وك��ان متحدث باسم ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة في
مدينة ماريوبول قد أعلن في وقت سابق أن القوات
األوكرانية في المدينة ستجري تدريبات مدفعية
مكثفة تستغرق أيام عدة ،وقال« :خالل التدريبات
ستجرى إصابة أهداف بواسطة أنواع كثيرة من
األسلحة التي تملكها قوات عملية مكافحة اإلرهاب»
(وه��ي التسمية التي تطلقها كييف على حملتها
العسكرية في جنوب شرقي أوكرانيا المستمرة منذ
نيسان عام .)2014

قال قادة أحزاب تركية
معارضة إنّ الفوضى
األمنية والسياسية التي
كانوا يخشون أن تؤ ّدي
إليها مغامرات أردوغان
قد صارت واقعاً،
فتركيا بعد اإلعالن
الرسمي لحزب العمال
الكردستاني عن قيامه
بقتل ضباط أتراك دخلت
الحرب األهلية التي تضع
التقسيم لخريطة تركيا
أمرا ً واقعاً ،بينما عملية
«داعش» بداية لمسار
يه ّدد أمن المدن التركية
ويعني ضرب االقتصاد،
وخصوصا ً السياحة،
وسيم ّر وقت طويل
قبل أن تستر ّد تركيا
استقرارها...

النروج تحيي ذكرى
�ضحايا هجومي �أو�سلو
أحيت النروج أمس الذكرى الرابعة للهجومين اللذين ارتكبهما اليميني المتطرف
أندرس بريفيك وسط أوسلو وفي جزيرة أوتويا القريبة من العاصمة عام .2011
وبدأت مراسم الحداد في الحي الحكومي بالعاصمة ،حيث فجر بريفيك سيارة
مفخخة ،وقامت رئيسة الوزراء النروجية إرنا سولبرغ بوضع إكليل من الزهور عند
النصب التذكاري المقام في مكان الهجوم ،وذلك بحضور جميع أعضاء الحكومة.
وأكدت سولبرغ أن  22تموز سيبقى يوم حداد في النروج إلى األبد.
وشملت مراسم إحياء ذكرى الضحايا الذين بلغ عددهم  ،77قداسا ً في كاتدرائية
أوسلو ،ووضع الزهور في جزيرة أوتويا ،حيث وقعت المذبحة ،وافتتاح مركز
إعالمي في وسط العاصمة يعرض وثائق وأدلة جمعها التحقيق في الجريمتين.
وأسفر الهجوم األول الذي نفذه بريفيك بواسطة سيارة مفخخة انفجرت قرب
مجمع المكاتب الحكومية في وسط أوسلو ،عن مقتل  8أشخاص ،قبل أن يتسلل
اإلرهابي إلى جزيرة أوتويا (تبعد  30كيلومترا ً عن أوسلو) التي يملكها الجناح
الشبابي لحزب العمال النروجي ،حيث هاجم المخيم الصيفي السنوي لشباب
الحزب.
وكان بريفيك يطلق الرصاص على ضحاياه في منتهى البرودة والالمباالة،
وبعدها يطلق الرصاص على رؤوسهم ليتأكد من مقتلهم ،واستمرت المذبحة
ساعة ونصف ،سقط إثرها  69قتيالً.
وأثار تأخر األمن والقوات الخاصة في الوصول إلى مكان الجريمة ،استغراب
اإلرهابي نفسه الذي اتصل بالشرطة وأنذرها بما يحدث في الجزيرة ،واستسلم
بريفيك فور وصول القوات الخاصة ،وأقر بارتكابه الهجومين.
وفي الـ 24آب عام  2012دانت محكمة في أوسلو بريفيك بتهمة قتل  77شخصا ً
وأصدرت عليه الحكم األكثر قسوة في البالد وهو السجن لمدة  21سنة ،وبعد
انتهاء محكومية السجين ،يمكن للقضاء تمديدها لـ 5سنوات مرة تلو األخرى.
وبعد يومين من ارتكاب الهجومين أجرت الشرطة النروجية عملية خاصة
أوقفت خاللها  6أشخاصا ً لالشتباه بضلوعهم في تدبير الجريمتين ،لكنها اضطرت
لإلفراج عن جميع الموقوفين الحقا ً بسبب نقص األدلة.
أما محامي بريفيك فأعلن أن موكله كان يتصرف بمفرده ،وهو ما أكده بريفيك
نفسه في كلمته األخيرة أمام المحكمة ،عندما أقر بذنبه وادعى بأنه كان يسعى
للدفاع عن مصالح النروجيين األصليين من التعددية الثقافية واإلسالم.
وكان بريفيك قد بدأ التحضير لمخططه عام  ،2006عندما انعزل عن أفراد
أسرته وأصدقائه ،وانضم إلى نادي الرماية ،لكي يحصل على حق شراء أسلحة
خفيفة والتدريب على الرمي ،كما كان بريفيك يلعب يوميا ً لعبة «World of
 »Warcraftعلى حاسوبه ،ما ساعده في وضع استراتيجية وتكتيك الهجوم
على جزيرة أوتويا.
وكانت جامعة أوسلو قد أعلنت األسبوع الماضي أنها سمحت بالتحاق ريفيك
ببرنامج للعلوم السياسية ،مشيرة إلى أن المتطرف البالغ من العمر  36سنة
سيبقى في زنزانته للدراسة.
وقال رئيس الجامعة أولي بيتر أوترسن الجمعة إن «لجميع نزالء السجون
النروجية الحق في التعليم العالي في النروج إذا استوفوا شروط القبول».
وكان طلب بريفيك قد رفض قبل عامين بعد أن قالت الجامعة إن مؤهالته غير
كافية ،ولم يتضح سبب تراجعها عن القرار.
وأثار طلب التحاق ريفيك بالجامعة جدال ً في النروج بشأن ما إذا كان ينبغي
حتى دراسة مسألة التحاق المدان في مثل هذه الجريمة بالتعليم العالي.

ع�ضو «العدالة والتنمية» التركي:
فر�صة �إجراء انتخابات مبكرة  50في المئة
قال عضو حزب العدالة والتنمية ووزير الثقافة والسياحة عمر جيليك في
تركيا إن فرص إجراء انتخابات مبكرة في بالده متساوية بنسبة  50في المئة
إلى  50في المئة في وقت قد يرفض الحزب دخول مفاوضات رسمية لتشكيل
حكومة ائتالفية مع المعارضة الرئيسية.
وأضاف جيليك للصحافيين بعد إجراء محادثات مع هالوك كوج العضو
الكبير في حزب الشعب الجمهوري استغرقت قرابة ساعتين «هناك فرصة
بنسبة خمسين في المئة إلى خمسين في المئة لتشكيل حكومة شراكة أو إجراء
انتخابات مبكرة».
وأشار أن محادثات تشكيل ائتالف تحتاج إلى نحو  10إلى  15يوما ً أخرى
وبعدها سترفع العروض لقادة الحزب .وتابع« :إذا تقرر أن هناك أرضية
لتشكيل ائتالف ستكون هناك خطوة لالنتقال من المحادثات االستكشافية
إلى المفاوضات .وإذا تقرر أنه ليس باإلمكان تشكيل ائتالف ،فإن العملية
ستتوقف».
ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤيد إلجراء انتخابات مبكرة
وهو الخيار ال��ذي قد يمنح الحزب الحاكم ال��ذي ش��ارك في تأسيسه فرصة
الستعادة الغالبية المطلقة ويحيي آماله في تعزيز منصبه بصالحيات تنفيذية
قوية.

م�سلحون يهاجمون منزل
قائد الجي�ش النيجيري الجديد
قتل شخصان على األقل وأصيب  ،8لدى قيام مجموعة مسلحة بإحراق
منازل من بينها منزل عائلة القائد الجديد للجيش النيجيري توكور باراتاي في
قرية في شمال شرقي البالد.
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان فقد أقدم المسلحون الذين يشتبه في
انتمائهم لجماعة «بوكو حرام» بالهجوم على قرية واقعة في والية بورنو
وإحراق عدد من المنازل ،ما تسبب في قتلى وجرحى.
وتشن «بوكو حرام» حملة عنف دموية منذ أكثر من  6سنوات سعيا ً إلى إقامة
دولة إسالمية متشددة في شمال شرقي نيجيريا .وبعد طردها في وقت سابق
هذا العام من معظم األراضي التي استولت عليها تبعثرت الجماعة وعادت إلى
مهاجمة أهداف غير محمية.
وجعل الرئيس النيجيري محمد بوخاري من إنهاء التمرد أولوية له وناقش
سبل التغلب عليه أثناء أول رحلة إلى واشنطن هذا األسبوع حيث اجتمع مع
الرئيس األميركي باراك أوباما.

