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مرحلة جديدة من التوازنات والمبادرة تنتقل من وا�شنطن �إلى مو�سكو

�أيلول ير�سم معادالت القوة في العالم بين بوتين و�أوباما
كتب زياد حافظ
الثامن والعشرون من شهر أيلول موعد مع
التاريخ في الوعي العربي .وهذا الموعد له آالمه
وآم��ال��ه ،فهو موعد سقوط األم��ل بالوحدة التي
جمعت سورية ومصر وموعد رحيل الزعيم جمال
عبد الناصر ،لكنه موعد انطالقة أعمال المقاومة
في بيروت بوجه االحتالل ،وموعد انطالق انتفاضة
األق��ص��ى ال��م��ب��ارك��ة ب��وج��ه ال��ع��دوان واالح��ت�لال
واالغتصاب.
يتك ّرر الموعد في الثامن والعشرين من أيلول بين
العرب والتاريخ ويشاركهم العالم كله هذا اليوم،
ليسجل بداية مرحلة جديدة في الوعي العربي كما
في الوعي العالمي تحمل اآلمال واألحالم في آونة
واحدة .الثامن والعشرون من أيلول  2015نهاية
عه ٍد وبداية عهد ،حيث خطابان أساسيّان يرسمان
معالم المرحلة الحاضرة والمستقبلية .الخطاب
األول هو للرئيس األميركي باراك أوباما الذي يك ّرس
بداية نهاية حقبة ،حقبة الهيمنة األميركية المطلقة
على العالم .في ذل��ك الخطاب ال��ذي ق��ارب ثلثي
الساعة كشف الرئيس األميركي عن العجز بين
الرغبة والقدرة .فالفجوة بين ما تريده الواليات
المتحدة وما تستطيع تحقيقه واسعة ويصعب
ردمها إلاّ إذا ما غيّرت سلوكها ،وهذا يعني تغيير
طبيعتها العدوانية في العالم .أما الخطاب الثاني
فهو خطاب الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين.
يؤسس لمرحلة سياسية جديدة بعيدة
خطاب
ّ
من هيمنة القطب ال��واح��د .خطابه نموذجي في
السياسة حيث ك ّرس باللسان ما ح ّققته األيدي.
الفعل عند الروسي سبق الكلمة ،بينما الكلمة عند

األميركي كانت وبقيت كلمة من دون فعل!
استطاع الرئيس الروسي في خطاب لم يتجاوز
الثلث ساعة إلاّ بقليل أن يعرض لوحة شاملة
ودقيقة ل��واق��ع العالم ويف ّند ادّع����اءات خصمه
األميركي للنظرة العالمية بشكل عام وفي المل ّفات
الساخنة من ليبيا إلى أوكرانيا إلى سورية .في
المقابل كان خطاب الرئيس األميركي تردادا ً لمواقف
عجز عن تحقيقها في مجمل المل ّفات التي عرضها:
ليبيا ،أوكرانيا ،وسورية ،بل كان جردة عن اآلالم
التي لحقت بتلك الدول بسبب الفعل األميركي من
دون تحقيق أهدافه ،اللهم إال إذا كان الهدف الفعلي
هو التدمير فقط! في الملف األوكراني ،قال إنه ال
تجوز الموافقة على انتهاك سيادة دولة متناسيا ً
انتهاكه لسيادة أفغانستان وال��ع��راق وتدخلّه
السافر في الشأن السوري!
سارع المراقبون والمعلّقون إلى إبراز الفوارق
ّ
محطة «سي.أن.أن» األميركية
بين خطاب الرجلين.
اعتبرت أنّ الرئيس الروسي استطاع أن يبرز القوة
الشاملة لروسيا ،بينما أخفق الرئيس األميركي في
ذلك .سرق الرئيس الروسي األضواء بسبب جوهر
خطابه ،بينما كان الخطاب األميركي أكثر شوقا ً في
اإللقاء ولكن أكثر فراغا ً في المضمون.
الفرق في المضمون ليس وليد الصدفة ،بل
يعكس التغيير في موازين القوة بين الدولتين.
المقارنة بالمطلق قد ال تعطي ذلك االنطباع .فما
زال��ت ال��والي��ات المتحدة أكبر دول��ة ف��ي العالم
وقدراتها االقتصادية والعسكرية ما زالت مهمة،
ولكن قياداتها على مختلف المستويات ال ترتقي إلى
مسؤولية أهمية تلك الدولة .في المقابل ،فإنّ روسيا

�إرهاب النظام ال�سعودي في منى
ا�ستهدف �شخ�صيات �إيرانية بارزة
حسين الديراني
كارثة التدافع في أول أيام عيد األضحى في منى التي أودت بحياة
أكثر من  1500شهيد وأكثر من ألفي جريح من ضيوف الرحمن ،أُريد لها
أن تكون حادثة عرضية عابرة كبقية الكوارث التي تحدث أثناء الحج في
كل عام بخسائر متفاوتة ،ثم تقوم السلطات السعودية بإيعاز األسباب
إلى تقصير الحجاج في مراعاة التعاليم إلدارة منظمي شؤون الحج!
وكانت ممكن ًة تغطية هذه الكارثة لوال الشهود والقرائن التي ظهرت
وباتت كابوسا ً يالحق النظام السعودي بعد تو ّرطه في هذه الجريمة
المكشوفة.
ذكرنا منذ اليوم األول للفاجعة أنها كانت عملية مدبّرة نظرا ً إلى
المشاهد المر ّوعة التي وصلتنا والتي تثبت أنها لم تكن عملية تدافع
عادية ،إنما ُف � ِرض التدافع ضمن الخطة المرسومة من قبل أجهزة
االستخبارات السعودية حتى من دون علم العاملين على تنظيم السير
على األرض.

القرائن والشهود

الكارثة المدبرة وقعت صباح يوم العيد ،ومن المعروف بأن الحجاج
اإليرانيين وغيرهم من الحجاج ،الذين يباح لهم رمي الجمرات صباحا ً
تفاديا ً لذروة االزدحام بعد أذان الظهر ،هم الذين وقعوا في هذه الكارثة
ال ُمفتعلة ،ومن ال ُمفترض أن تتم عملية الرجم بكل هدوء وأمان وسكينة،
هذا ما اعتادوا القيام به في كل عام من دون ح��وادث ُتذكر ،وبحسب
الشهود الذين نجوا من الموت ،فقد ذكروا أن الطريق كانت سالكة ثم
وسدَّت كل المنافذ لساعات أمام الحجاج
توقفت من دون معرفة األسبابُ ،
الذين أصبحوا يتدافعون فوق بعضهم بعضا ً ويتساقطون بالمئات ،ومن
المالحظ أن الحجاج األفارقة الذين سقطوا ضحايا مع بقية الضحايا
معروفون بق ّوتهم البدنية وتحملهم ارتفاع درجات الحرارة والعطش
أكثر من غيرهم ،لكنهم سقطوا واستسلموا للموت بعد أن خارت قواهم
بسرعة بسبب استنشاقهم رائحة غريبة وبعد محاصرتهم لساعات.
(التتمة ص)14

العدو «الإ�سرائيلي»
الم�ستمرة
وانتهاكاته
ّ

ناديا شحادة
مَن يتابع مجريات األحداث المتسارعة داخل األراضي الفلسطينية
المحتلّة يالحظ اتساع دائرة االعتداءات «اإلسرائيلية» على الشعب
الفلسطيني ،وال��دع��وة التحريضية لالنتقام من الفلسطينيين ،ما
يُظهر مشاعر الحقد والكراهية والتط ّرف مما تمارسه سياسة العدو
«اإلسرائيلي» التي ال يحدّها قانون وال يردعها رادع وال تحفل بالمجتمع
والقانون الدوليين ،وتمارس سياسة االنتهاكات التي باتت تسجل
تصاعدا ً مستمراً ،وزادت استهدافها لألقصى المبارك واالعتداء على
المصلّين ،التي تعيد إلى األذه��ان سلسلة طويلة من اعتداءات قوات
االحتالل والمستوطنين على الحرم القدسي منذ احتالله العام 1967
حتى اليوم ،حيث شهد المسجد األقصى على م��دار األي��ام الماضية
مواجهات عنيفة بين ق��وات العدو وشبان فلسطينيين إث��ر اقتحام
المستوطنين باحاته.
ومع ازدياد وتيرة االنتهاكات «اإلسرائيلية» للمسجد األقصى واتساع
دائرة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل ،تظاهرت القوى
الفلسطينية التي كانت قد دعت إلى مسيرات شعبية نصرة للمسجد،
وشهدت بعض المدن الفلسطينية تح ّركات جماهيرية واسعة تزامنا ً مع
تظاهرة حاشدة في مدينة رام الله في  29ايلول المنصرم ،مطالبة بوقف
اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد األقصى .واشتبك الشبان
الفلسطينيون مع قوات جيش العدو الذي حاول تفريق المتظاهرين،
باستعمال قنابل الغاز المسيّلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي
حيث أصيب عشرات الفلسطينيين ،حسب ما ص ّرحت به مصادر طبية.
(التتمة ص)14

استطاعت بعد سقوط االتحاد السوفياتي أن تعيد
بناء قدراتها السياسية واالقتصادية والعسكرية
مستفيدة من دروس التاريخ .فقرة فارقة والفتة
في خطاب الرئيس الروسي كانت إشارته إلى خطأ
االتحاد السوفياتي في تصدير نموذجه السياسي
واالقتصادي إلى العالم ،و»االختبارات االجتماعية»
الفاشلة التي نتجت من ذلك .وهذا الخطأ ترتكبه
الواليات المتحدة في تصديرها النموذج السياسي
واالقتصادي واالجتماعي األميركي ،وما يسبّب من
مآس في العالم وحتى في الواليات المتحدة .أشار
ٍ
الرئيس الروسي إل��ى ض��رورة احترام الشعوب
األخرى وخياراتها ،كما لفت إلى خطأ َف ْرض خيارات
الواليات المتحدة على العالم المدّعية أنها على
حق .كالمه سياسي بامتياز ولكن على قاعدة فكرية
وأخالقية نادرا ً ما يت ّم البناء عليها .خطاب بوتين
مبني على إنجازات وأفعال ح ّققها فيعطي صدقية
ّ
لما يريد تحقيقه في ما بعد ،بينما خطاب الرئيس
األميركي تسجيل إلخفاقات سياساته ويقلّل من
صدقية استراتيجيته ورؤيته.
ّ
المحطات المفصلية في خطاب الرئيس بوتين
من
بأنّ
لروسيا
هو تفنيد ادّع��اءات الرئيس األميركي
طموحات .فكانت االبتسامة الساخرة وهو يقرأ
خطابه فيقول« :أليس لغيرنا طموحات أيضاً؟»
أيّ بمعنى آخر ،الواليات المتحدة لها طموحات وال
ّ
يحق لغيرها ذلك وهذا لم يعد مقبوالً!
ويخلص الرئيس الروسي إلى ضرورة التعاون
فيم ّد ي��ده للغرب ع��م��وم�ا ً ول��ل��والي��ات المتحدة
خصوصا ً للتعاون وفقا ً لما هو مقبول وخالفا ً
(التتمة ص)14

رو�سيا تبد�أ غاراتها بدعوة �سورية وتطلب ان�سحاب الطائرات الأميركية

المعلم :نثق بقدرة رو�سيا والرئي�س بوتين على مكافحة الإرهاب

 50منظمة حقوقية عربية:
لتحقيق دولي في جرائم ال�سعودية
طالبت  50منظمة حقوقية من
 13دول��ة عربية مجلس حقوق
اإلن��س��ان بالتحقيق في الجرائ ِم
التي يرتكبها العدوان السعودي
بحق اليمنيين.
وع��ب��رت ه���ذه ال��م��ن��ظ��م��ات في
رس���ال���ة م��ف��ت��وح��ة إل����ى رئ��ي��س
وأعضاء مجلس حقوق اإلنسان
عن مساندتها للمقترح الهولندي
الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق
دول��ي��ة ف��ي ج��رائ��م ال��ح��رب التي
ار ُتكبت في اليمن.
وج��اء في البيان أن المنظمات
ال��م��وق��ع��ة ع��ل��ى ال��رس��ال��ة تشعر
بالقلق العميق ت��ج��اه استمرار
انتهاك حقوق اإلنسان في اليمن.
ونحن إذ نشعر بحجم المعاناة
ونرحب
الكبيرة للشعب اليمني
ّ
بمشروع ال��ق��رار الهولندي الذي
ي��ط��ال��ب بتشكيل لجنة تحقيق
دولية.
كذلك أعربت المنظمات المو ّقعة
ف��ي مختلف ال��وس��ائ��ل ع��ن قلق
الناشطين ف��ي ح��ق��وق اإلن��س��ان
بشأن تعيين المندوب السعودي

أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
أع��ل��ن روس��ي��ا ع����دوا ً ل��ه م��ن��ذ فترة
طويلة ،وقال« :إذا نجحوا في سورية
فإنهم سيعودون حتما ً إلى بلدانهم
وسيأتون إلى روسيا».
وأش���ار بوتين ف��ي اج��ت��م��اع مع
أعضاء الحكومة الروسية أمس إلى
أن آالف المسلحين من مختلف الدول
يقاتلون ف��ي صفوف اإلرهابيين،
مؤكدا ً أن الطريق الصحيحة الوحيدة
لمكافحة اإلرهاب الدولي في سورية
تتمثل في «القيام بخطوات وقائية
وتصفية المسلحين واإلرهابيين في
المناطق التي قد سيطروا عليها من
دون أن ننتظر مجيئهم إلى بيوتنا».
ك��ذل��ك أك��د ال��رئ��ي��س ال��روس��ي أن
القوات المسلحة الروسية في سورية
ستقوم بعمليات جوية فقط ،قائالً:
«نحن بالطبع ال ننوي أن نغرس
رأسنا في النزاع السوري ،وسنن ّفذ
خطواتنا في األط��ر المحددة بدقة.
أوالً ،سندعم الجيش السوري فقط
(التتمة ص)14

ّ
تحذر مواطنيها من ال�سفر �إليها
الواليات المتحدة

لدى األمم المتحدة في جنيف على
رأس لجنة ال��خ��ب��راء ف��ي مجلس
ح��ق��وق اإلن���س���ان ،خ��ص��وص �ا ً أن
سجل المملكة السعودية في مجال
حقوق اإلنسان سيئ ومرعب.
ميدانياً ،أف��ادت مصادر يمنية
ع��ن مقتل عسكريين سعوديين
خالل إحباط محاولة تقدم باتجاه
موقع مثعن غرب معسكر الحثيرة
السعودي في جيزان .وأكدت أنه
«ت َّم تدمير عربتي برادلي».
وأش�����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى أن
«الجيش اليمني واللجان الشعبية
يدمرون دبابة سعودية من نوع
إبرامز وجرافة ومدرعة في منطقة
الجابري السعودية الحدودية مع
اليمن».
وأك����دت ال��م��ص��ادر أن «ال��ق��وة
ال��ص��اروخ��ي��ة ل��ل��ج��ي��ش اليمني
واللجان الشعبية تقصف معسكر
قوة نجران السعودي» ،وأضافت
أن «العدوان السعودي األميركي
ي��س��ت��ه��دف م��ن��ط��ق��ة آل ال��ش��ي��خ
بمديرية منبه في محافظة صعدة
اليمنية».

رفع العلم الفل�سطيني في الأمم المتحدة بح�ضور قادة من دول العالم

تون�س تن�ضم �إلى التحالف الدولي �ضد «داع�ش» عبا�س يعلن ان�سحاب ال�سلطة من اتفاق �أو�سلو
أعلنت تونس أمام األمم المتحدة
انضمامها إل��ى التحالف ال��دول��ي
ض��د تنظيم «داع�����ش» ،موضحة
أنها ت��درس مجاالت مشاركتها في
التحالف والمساهمة فيه بحدود
إمكاناتها.
الملف التونسي بتحدياته األمنية
طرح أمام قادة العالم بمجلس األمن
ال��دول��ي ،أول من أم��س ،في خطاب
رئيس الحكومة التونسية الحبيب
الصيد ال��ذي أعلن انضمام ب�لاده
للتحالف ال��دول��ي ،مشيرا ً إل��ى أنه
يجرى التنسيق مع لجنة مكافحة
اإلره����اب التابعة لمجلس األم��ن
ال��دول��ي لوضع اللمسات األخيرة
إلع�����داد خ��ط��ة وط��ن��ي��ة لمكافحة
اإلره��اب ،ال سيما حظر السفر على
بعض األشخاص إل��ى مناطق بؤر
التوتر والصراع ومراقبة اإلرهابيين
العائدين إلى تونس.
التحذيرات من تهديدات إرهابية
محتملة قد تضرب تونس ،صدرت
من أكثر من جهة ،وأنذرت منه العديد
من الدول األجنبية حتى أنها منعت
مواطنيها من السفر إلى تونس في
مناسبات عدة في ضوء الهجمات
اإلرهابية األخيرة التي استهدفت
مناطق سياحية في تونس آخرها
مدينة سوسة ومتحف باردو.
لتعود الواليات المتحدة األميركية
من جديد وللمرة الثانية في ظرف
شهرين ،إلى تحذير مواطنيها من

مخاطر السفر إلى تونس .مشيرة
إلى أن هذا التحذير يظل ساريا ً إلى
نهاية شهر كانون األول المقبل.
وأفاد بيان للخارجية األميركية،
بأنه ال ت��زال هناك مخاطر محتملة
م���ن إم���ك���ان وق����وع ه��ج��م��ات ضد
األج��ان��ب والمواطنين التونسيين
والمصالح الغربية في تونس ،ودعا
مكتب ال��ش��ؤون القنصلية التابع
لوزارة الخارجية األميركية مواطنيه
إلى اتخاذ أقصى درج��ات الحيطة
والحذر بخاصة عند زيارة المواقع
السياحية والمناطق الحدودية.
وبحسب تقديرات ج��دي��دة ،فقد
ارتفع عدد التونسيين الملتحقين
بالتنظيمات اإلرهابية في سورية

إل��ى  ،8000ليثير ذل��ك مخاوف
جديدة من توسع اإلرهاب في تونس
ف��ي ح��ال عودتهم ،وه��و م��ا اضطر
الحكومة التونسية إلى اإلسراع في
ات��خ��اذ إج���راءات ج��دي��دة لمكافحة
اإلره��اب من ف��رض حالة الطوارئ
في البالد ،ومصادقة البرلمان على
ق��ان��ون اإلره���اب الجديد ،وتعزيز
ال��ق��درات العسكرية واللوجستية
ل��ق��وات األم���ن والجيش واألج��ه��زة
االستخباراتية ،ويظهر ذلك بشكل
خ��اص م��ع منح اإلدارة األميركية
تونس وضع حليف رئيسي خارج
حلف شمال األطلسي لتصبح بذلك
الحليف ال��س��ادس عشر الرئيسي
للواليات المتحدة.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس
انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو ر ّدا ً على
تقاعس «إسرائيل» عن الوفاء بتعهداتها إزاء الخطة االنتقالية
الرامية إلى إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي».
وقال عباس في خطابه أمام الدورة الـ 70لألمم المتحدة
في نيويورك« :إن الجانب الفلسطيني ال يمكنه االستمرار
في االلتزام باالتفاقات الموقعة مع «إسرائيل» ،ما دامت
مص ّرة على عدم التزامها وترفض وقف االستيطان واإلفراج
عن األسرى ،وعلى «إسرائيل» أن تتحمل مسؤولياتها كافة
كسلطة احتالل ،ألن الوضع القائم ال يمكن استمراره» ،بحسب
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وجدّد عباس تأكيد أن الوضع الحالي غير قابل لالستمرار،
مضيفاً« :سنبدأ بتنفيذ هذا اإلعالن بالطرق والوسائل السلمية
والقانونية ،فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة
للشعب الفلسطيني من االحتالل إل��ى االستقالل ،وإم��ا أن
تتحمل «إسرائيل» سلطة االحتالل مسؤولياتها كافة».
وأوض��ح عباس أن على كل من يقول إنه مع خيار ح ّل
الدولتين أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واح��دة فقط،
إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث
المفاوضات ،المطلوب إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء
هذا االحتالل وفق قرارات الشرعية الدولية ،وإلى حين ذلك
فإننا نطالب األم��م المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب
الفلسطيني وفقا ً للقانون اإلنساني الدولي.
وتساءل عباس أين العدالة التي تدّعيها «إسرائيل» وقتلة
الطفل الفلسطيني وعائلته طلقاء؟ وأضاف إلى متى ستبقى
«إسرائيل» فوق القانون الدولي وفوق المراقبة؟ وقال« :أما
آن للظلم أن ينتهي في أرضنا وأن يُزال جدار الفصل العنصري
ويرفع الحصار عن غزة؟».
واختتم عباس خطابه بالقول« :نطمح أن ن��رى دولة
فلسطين المستقلة وهي تأخذ موقعها بين األمم وتلعب دورا ً
مهماً».
إلى ذلك ،شهد مقر األمم المتحدة مساء أمس مراسم رفع

العلم الفلسطيني إلى جانب أعالم باقي الدول الـ 190األعضاء
في المنظمة األممية.
وحضر مراسم رفع العلم الفلسطيني في نيويورك األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون ،ورؤساء ومسؤولون من
دول عربية وأخرى غربية وأفريقية وآسيوية.
وج���رت م��راس��م رف��ع العلم الفلسطيني على هامش
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،التي انطلقت
االثنين الماضي.
وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  10أيلول
 2015بتصويت غالبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقر
الرئيسي للمنظمة في نيويورك ،لتكون المرة األولى التي تقر
فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة ال تتمتع بعضوية كاملة
في المنظمة.
وصوت لمصلحة مشروع القرار  119دولة ،فيما اعترضت
ثماني دول بينها الواليات المتحدة و»إسرائيل» ،وتح ّفظت
 45دولة بينها بريطانيا.
ووص��ف��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الفلسطينية رف��ع العلم
الفلسطيني في مقر األمم المتحدة بأنه «انتصار دبلوماسي
يقرب الشعب الفلسطيني أكثر من حلمه األكبر المتم ّثل بإقامة
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».

