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عربيات  /دوليات

حرب «�سنية ـ �شيعية»
�أم حرب وجود؟
د .حسام الدين خالصي
منذ بداية الحرب على المنطقة وتحديدا ً سورية كانت
الهتافات ض ّد حزب الله ،ولم تكن التظاهرات تتعدّى حدود
األرياف لمدن سورية صغيرة وبأعداد قليلة للمتظاهرين،
كان ُيراد منذ البداية إطالق هذه الرسالة وتحطيم صورة
ح��زب ال �ل��ه ال �م �ق��اوم وال ��ذي أج �م��ع ال �س��وري��ون ع�ل��ى حبّه
وأيدوه في حرب  ،2006وكان هذا يغيظ العدو الصهيوني
وهو يرى شعبا ً بكامله يناصر حزب الله في دولة نهجها
العقائدي هو أصالً ض ّد الكيان الصهيوني ،ورويدا ً رويدا ً
ح��اول مخططو «ال��رب�ي��ع ال �س��وري» ن��زع صفة المقاومة
عن حزب الله وصار حزبا ً كافرا ً وحزبا ً رافضيا ً وشيعيا ً
إلخ ...من التسميات البغيضة الغريبة والتي تخدم مستقبل
مخطط الفتنة على األرض السورية والمنطقة.
كان ال ب ّد من هذا االستذكار للبدايات التي أدّت إلى ما
ن��راه اآلن على األرض السورية ،ولكي نتع ّمق في فكرة
«ال�ح��رب السنية ـ الشيعية» التي ت� ّم التحضير لها والتي
يستم ّر المخططون لها بالعمل بقوة من أجلها خدمة لقيام
دولة «إسرائيل الكبرى» ،فهذا المشروع اللعبة ت ّم التحضير
له في دوائر استخبارات «الموساد» وأعوانه من الواليات
المتحدة األميركية واألوروبية الشمالية والخليج العربي
وفي مقدّمه السعودية وقطر.
لقد سعت منظومة ال��دول المعادية للمحور السوري
المقاوم إلى ضخ ك ّل قوى اإلره��اب المتطرف والمتد ّرب
وال�م�ت�خ� ّرج م��ن ع �ب��اءة «ال �ق��اع��دة» و»اإلخ� ��وان المسلمين»
إل��ى األراض ��ي ال�س��وري��ة عبر تلميحات طائفية ومذهبية
تتعلق بالنظام السوري ،وذلك الستجالب ك ّل العصابات
اإلره��اب �ي��ة إل��ى األراض���ي ال�س��وري��ة عبر ماكينة إعالمية
ض�خ�م��ة ،وألنّ ال��دول��ة ال �س��وري��ة ص �م��دت ك��ان ال ب�� ّد من
االستعجال ب��والدة «دول��ة الخالفة اإلسالمية» في أرض
العراق ،ومن ثم انتقلت عاصمتها لتصبح في الرقة ولينشأ
بعدها على األرض السورية ك ّل أنواع «الجهاد االسالمي
المتطرف» من «نصرة» وغيرها وفصائل إسالمية باتت
تذوب وتنصهر في «دولة الخالفة» لضعف قوتها أمام قوة
«داعش».
«داع ��ش» التي ج��رت تهيئته ألن يبتلع النظام والدولة
والمنطقة ويم ّهد النفجار طائفي بغيض ينظر في هدفه
االستراتيجي إل��ى إي ��ران وم��ن ث��م روس �ي��ا ،ول�ك��ن ه��ذا لم
وتوسعت الحرب
يحصل وصمد الجيش العربي السوري
ّ
ودخ��ل األشقاء في المقاومة اللبنانية الحرب ،وه��ذا أدّى
إلى القضاء على حلفاء «داع��ش» وعلى «داع��ش» نفسه في
كثير من المناطق الحيوية في سورية ،وبخاصة العاصمة
دمشق وحمص وبعدها إلى حلب والجنوب السوري ،هذا
الوجود لحزب الله أعطى م��ادة إعالمية جديدة لمر ّوجي
فكرة «الصراع السني ـ الشيعي» بأنه بات حقيقة ،ولكن
االنتصارات واإلن �ج��ازات قلصت من ر ّد الفعل الوهابي،
ولفتت النظر إلى االنتصار المشترك السوري اللبناني،
وألنّ صعوبة وص��ول «داع���ش» إل��ى تلك المناطق باتت
محتومة ،صارت األنظار تتطلع إلى جبهات أخرى ،فالتسلل
من ح��دود ال�ج��والن المحت ّل بمساعدة الصهاينة ،وكذلك
الجبهات من جهة نظام أردوغان ،يعطي فرصا ً أكبر لدخول
القوات الداعشية لتحتشد بصورة أكبر لتهضم مساحات
أكبر م��ن األراض ��ي السورية وتمكن ل �ـ»داع��ش» الظروف
إلق��ام��ة دول�ت��ه المزعومة بتسليح دائ ��م ،وه�ن��ا ب��دأ الخطر
يلوح ف��ي األف��ق ،حيث األميركيون والصهاينة ماضون
في دعم هذا الم ّد التكفيري ،رغم ا ّدع��اء الواليات وفرنسا
وبريطانيا وتركيا بأنهم يحاربون «داعش» ألنهم اعتقدوا
أنهم اقتربوا من إفشال الدولة السورية بخطوة اعتقدوها
أخيرة عبر أزمة المهاجرين والالجئين ،وعندها يطيب لهم
افتعال نزاعات طائفية في أرض العراق وسورية ،لتأكل
األخضر واليابس ولتأتي الواليات كالمخلص ،وهنا برز
ال��دور الروسي في التوقيت المناسب وحضر في خطوة
صادمة إلى المنطقة بعتاد عسكري كامل وفي إحراج كامل
للكذبة األميركية واألوروبية والخليجية وفي م ّد البساط
السياسي الكامل لك ّل أنواع التسهيالت من عيار التفاوض
مع المعارضة المسلحة أو ما ُيس ّمى الجيش الح ّر (والذي
ثبت أن ال وج��ود له في بنك المعلومات األميركي والذي
يمتاز فقط بناطق رسمي ليس أكثر) أو من عيار انتخابات
ن�ي��اب�ي��ة م�ب�ك��رة أو م��ن ح�ك��وم��ة م�ش�ت��رك��ة م��ع المعارضة
وتشكيل لجان انتخابية وغير ذل��ك من التسهيالت التي
قدّمت للمجتمع الدولي لتعبّر عن مرونة الموقف الرسمي
السوري ،شرط القضاء على اإلره��اب الدولي على أرض
سورية ،ك� ّل تلك التسهيالت قوبلت بالرفض والمقاطعة
واالس �ت �ه �ت��ار ،وال�س�ب��ب يكمن ف��ي أنّ ال �غ��رب وف��ي فيينا
وبصحبة السعودية وتركيا (الوكيالن الرسميان لدولة
صهيون) أعلنا أنهما غير مكترثين بإنهاء األزمة والحرب
في سورية وأنهما فقط معنيان بإسقاط الرئيس األسد،
وأنّ ما يحصل في سورية هو برغبة الشعب السوري،
ولكن وراء ك ّل ذلك تقف رغبة «إسرائيلية» صهيونية في
أن تكون األيام المقبلة هي أيام حرب سنية – شيعية وفقا ً
لتلمودهم ووفقا ً ألطماعهم االقتصادية والعسكرية ابتداء
بتحطيم الدولة الصاعدة إيران ومن تدعمه إيران.
إنّ ك� ّل ذل��ك يثبته الخطاب الطائفي اآلت��ي من الحرمين
ملوكا ً ومشايخ وإع�لام�ا ً خليجيا ً م��أج��وراً ،رغ��م أنّ إيران
وقفت على مسافة م��ن التدخل ف��ي س��وري��ة ك��ي ال ُينسب
أي ت��دخ��ل ع�س�ك��ري م�ب��اش��ر ،وأوك �ل��ت ال�م�ه�م��ة إلى
إل�ي�ه��ا ّ
لزج
ال��روس بالتدخل العسكري بالتنسيق معهم تفاديا ً ّ
اسم إيران في الصراع ،وبالتالي تحقيق أمنيات «إسرائيل»
والصهيونية العالمية للترويج عبر دوي�لات الخليج بأنّ
الشيعة قدِموا ليقاتلوا السنة ،هذا لم يؤخر صانعي الفتنة
والحرب السنية الشيعية من آل سعود وقطر وتركيا في
االستمرار في قرع طبول الحرب عبر التح ّرش اإلجرامي
بإيران في حادثتي مقتل الحجاج اإليرانيين وقرار إعدام
الشيخ النمر.
وبعد استماعنا إلى خطاب السيد حسن نصرالله في يوم
العاشر من مح ّرم ،وحديثه عن هذا المخطط (حرب سنية
– شيعية) وال��ذي سكت عنه الكثير من سياسيّي العالم
العربي ،ونبّه إلى أنه لم يتوقف ،ولذلك فهو والمقاومة على
استعداد تا ّم للمواجهة ،وفي هذا رسالة إيرانية – سورية
واضحة إلى أنّ كثرة الضغط تولد االنفجار ،والعواقب لن
تكون حميدة وال شك ،ولكن إنْ كان ال ب ّد من حرب فلتكن
الحرب ولكنها هذه المرة ووفق تو ّقعي بدالً من أن تكون
سنية – شيعية ستكون حرب وجود مع الكيان الصهيوني
ال �غ��اص��ب ،إذ ال ج ��دوى م��ن ح��رب ال��وك�لاء وق��د ال تكون
حربا ً نهائية أو حرب تحرير ،ولكنها ستضع حدا ً للمهزلة
العالمية في استضعاف ال��دول ،وللتنبّؤ سيكون الروس
ش��رك��اء ف��ي ال�ح��رب على الكيان الصهيوني ،ألن��ه تخطى
الحدود الحمر في احترام قوة ال��دول العظمى وعينه على
اإلمبراطورية الروسية ليهدمها عبر الوسيط اإلسالمي
المتطرف .إنها ستكون حرب الوجود ...إنْ لم تنته األمور
في سورية بالتف ّوق الروسي ـ السوري عسكرياً.
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«يهودية �إ�سرائيل» ّ
تطل من البوابة الداع�شية...
 سومر صالح
ل�ط��ال�م��ا ش�ك��ل اإلره � ��اب ال�م�ن�ظ��م ف��ي منطقتنا العربية
واإلسالمية أداة وظيفية في خدمة األجندات األميركية ،وال
يبدو األمر محض صدفة أن تظهر التنظيمات اإلرهابية فقط
في األم��اك��ن الحيوية لمصالح ال��والي��ات المتحدة ،مش ّكلة
ذريعة للتدخل ،ضمن سيناريو متك ّرر ،لم يعد خافيا ً على
أح��د ،وللمفارقة ذات الداللة الواضحة أيضا ً أنّ تنظيمات
«ال �ق��اع��دة» وم�خ��رج��ات�ه��ا التكفيرية ل��م ت�ض��ع «إسرائيل»
يوما ً على قائمة أجنداتها طالما كان األميركي هو صاحب
المصلحة في بقاء تلك التنظيمات ،ولكن الحدث الجديد الذي
أربك تلك االستراتيجية هو الدخول الروسي في المعركة
ض ّد اإلرهاب في سورية ،وال يبدو أنّ األمر سيقف عند تلك
الحدود ،فقد تتوسع العمليات إلى العراق والحدود األردنية،
هذا الدخول أربك الواليات المتحدة حيث فقدت بذلك الذريعة
العسكرية للتدخل أينما أرادت وكيفما شاءت ،وكأنّ العملية
العسكرية الروسية هي ضربة استباقية لسيناريوات كانت
تبدو قريبة في جمهوريات وسط آسيا...
إذاً ،نستطيع القول إنّ االستثمار األميركي لإلرهاب دخل
مرحلة األف��ول ،وقد يكون األم��ر أبعد من ذلك قليالً ،حيث
تشكل الضربات األميركية لتنظيم «خ��راس��ان» اإلرهابي
حالة نوعية في استراتيجية مكافحة اإلره��اب األميركية،
وللعلم فإنّ قادة التنظيم يشكلون العقل المد ّبر لـ»داعش»
والمصدر المم ّول لـ»القاعدة» ،وبما يوحي ب��أنّ الواليات
المتحدة تريد التخلص من عبء الفضيحة التاريخية إنْ وقع
أحد أفرادها في أيدي الجيش السوري أو ربما روسيا.
وف��ي خ�ض� ّم االن�ه�ي��ار ال��درام��ات�ي�ك��ي لمشروع اإلره��اب

في الشرق األوسط ،أطلت «إسرائيل» برأسها لتحصيل ما
يمكن تحصيله من محصول اإلرهاب الذي غرسته الواليات
المتحدة في منطقتنا ،قبل أن يقضي عليه الصقيع القطبي
اآلت��ي من روسيا ،وم��ن دون مقدّمات أو إره��اص��ات يعلن
تنظيم «داعش» عبر فيديو قصير تو ّعده بحرب في القدس
وما حولها ،لتقوم الحكومة «اإلسرائيلية» على الفور بإدراج
تنظيمات «داعش» و»النصرة» و»كتائب عبدالله عزام» على
لوائح اإلرهاب لديها ،هذا اإلرهاب حتى األمس كان حليفا ً
لها في حوران والقنيطرة وما زال إلى حين ،فما هو الجديد
ال��ذي حصل؟ وم��ا هو السيناريو المتوقع؟ فالحدث يمثل
عالمة فارقة للتاريخ وال نبالغ بهذا التوصيف ،ألننا نعلم
ونحن أصحاب ه��ذه األرض أنّ ك� ّل التنظيمات التي ترفع
راي��ات الجهاد المتأسلم ما هي إال بدعة صهيو ـ أميركية
وأكذوبة باتت مفضوحة ،فحركات الجهاد الحقيقة معروفة،
وبوصلتها فلسطين وعد ّوها «إسرائيل» وداعموها فقط،
ول�ي�س��ت ش �ع��ارات تكفير ال �م��ذاه��ب ودف ��ع ال �ج��زى وقطع
ال ��رؤوس ...وكما ورد آنفاً ،ف��إنّ المشروع اإلره��اب��ي إلى
األفول ولو بدا األمر شاقاً ،ولكنه أضحى حقيقة ثابتة.
كان الالفت في إعالن «داعش» هو تسمية القدس تحديدا ً
وليس عموم األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،تلك المدينة
العربية المقدسة تعيش ظروفا ً استثنائية وصعبة وتشهد
إرهاصات اندالع انتفاضة ثالثة تص ّوب مسار األمور في
األراض��ي المحتلة ،إذا ً في األم��ر مكيدة صهيونية مد ّبرة
ال محالة ،فنتنياهو يعيش حلما ً يمينيا ً متطرفا ً بإعالن
«إسرائيل» «دولة يهودية» ،وهو ما أقدم عليه العام الماضي
بعدما أق�� ّره بالغالبية ف��ي جلسة الحكومة «اإلسرائيلية»
بتاريخ  ،2014/11/23ولكن األم��ور لم تسر بما خطط
له نتنياهو ،واندلعت أزمة سياسية ح��ادة ،أفضت بتاريخ
 2014/12/2إلى عزل حزبي «هناك مستقبل» بزعامة

وزي��ر المالية يائير البيد و»الحركة» بزعامة وزي��رة العدل
تسيبي ليفني من الحكومة السابقة ،هذه األزمة السياسية
ق��ادت إل��ى ح � ّل الكنيست لنفسه ب�ت��اري��خ 2014/12/8
مفسحا ً المجال أمام انتخابات مبكرة جرت في آذار 2015
ولكنها أفضت أيضا ً بالنتيجة إلى سحب مشروع القانون
من الكنيست ،ألنّ احتماالت الفشل كبيرة ،والخالف طبعا ً
ليس على ال�م�ب��دأ ب��ل على م��دى «ي�ه��ودي��ة ال��دول��ة» وموقع
الهاجاله في التشريع الصهيوني ،بالتالي نتنياهو يحتاج
إل��ى ح��دث مؤثر يفرض على التيارات المناوئة له القبول
ّ
بغض النظر عن التفاصيل موقتاً ،من
باستراتيجية التهويد
هنا نضع تهديدات «داعش» للكيان «اإلسرائيلي» في خانة
المؤامرة المد ّبرة إليجاد حدث كهذا يحتم إعالن «إسرائيل
هويتها اليهودية» المزعومة أم��ام حالة الجهاد الداعشي
المتصهين ،وب ��ذات ال��وق��ت يشتت ال�ج�ه��ود الفلسطينية
لتصعيد الهبّة الشعبية ودفعها باتجاه االنتفاضة الثالثة
بدواعي الفوضى أمام احتماالت التغلغل الداعشي فيها ،أمر
سيعيد التنسيق األمني بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية
إلى سابق عهده ،وللتنويه فقط كان التنظيم اإلرهابي قد
أعلن سابقا ً وجوده في قطاع غزة الفلسطيني ،وبالتالي قد
تجدها «إسرائيل» فرصة سانحة وذريعة للتدخل العسكري
في قطاع غزة.
إذا ً نجد أنّ «إس��رائ �ي��ل» وع�ل��ى خطى حليفها األميركي
تحاول استثمار اإلرهاب الوظيفي لفرض أجندتها التهويدية
ف��ي األراض ��ي المحتلة ،وه�ن��ا ُي�ط��رح ال�ت�س��اؤل اإلشكالي
التالي :هل يشكل التهديد الداعشي الهوليودي لـ»إسرائيل»
مستقبالً مدخالً للتطبيع بين رعاة «داعش» العرب والعقل
المد ّبر «إسرائيل» ،بداعي المواجهة المشتركة ؟! إنه حلم
النعاج العربية.

الجئون عراقيون و�سوريون يريدون العودة لألمانيا من ال�سويد

ال�سلطات ال�سويدية ت�سعى لإخفاء مراكز الإيواء
ق��ررت دائ���رة الهجرة السويدية
إضفاء السرية على عناوين مراكز
اإليواء في البالد ،وذلك بعد سلسلة
هجمات استهدفت العديد من هذه
المراكز خالل الشهر الماضي.
ونقلت صحف محلية عن متحدث
باسم الهيئة أنه بعد دخول القواعد
ال��ج��دي��دة ح��ي��ز التطبيق ،ل��م يعد
بإمكان المواطنين البسطاء الحصول
على قائمة هذه المراكز.
وفي وقت سابق ،وضعت القوات
األمنية حراسة مشددة على مراكز
اإليواء .ولم تتمكن الشرطة السويدية
حتى اآلن من تحقيق أي تقدم في
التحقيقات بعمليات إضرام النيران
في العديد من مراكز اإليواء ،نظرا ً إلى
عدم وجود شهود عيان في القضية
على اإلطالق.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن مجهولين
أضرموا النيران في مبنى آخر ،تنوي
السلطات استخدامه كمركز إي��واء،
وهو عبارة عن روضة أطفال واقعة
في ضواحي العاصمة.
وف���ي محافظة س��ك��ون��ي جنوب
ال��ب�لاد ،ق��ام رج��ال اإلط��ف��اء بإخماد
حريق شب بمبنى مخصص لقبول
الالجئين بعد أن ألقى مجهولون
زجاجة حارقة عبر إحدى النوافذ.
وبحسب تنبؤات نشرتها هيئة
ال��ه��ج��رة ي���وم  22ت��ش��ري��ن األول،
السويد التي يبلغ عدد سكانها 9.8
مليون نسمة ،قد تستقبل في عامي
 2015و 2016ما يصل إلى  360ألف
الجئ.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رف���ض الج��ئ��ون
س��وري��ون وع��راق��ي��ون وص��ل��وا إلى
السويد من ألمانيا النزول من الحافلة
بدعوى أن المنتجع الذي سيقيمون
فيه معزول ج��داً ،فيما أع��رب جزء
منهم رغبته في العودة إلى ألمانيا.

ووج����د ح���وال���ى س��ت��ي��ن الج��ئ �ا ً
س��وري�ا ً وعراقيا ً أنفسهم في موقع
ل��ي��م��ي��دس��ف��ورس��ن ،غ���رب ال��س��وي��د،
بالقرب من الحدود النروجية ،وهو
عبارة عن قرية صغيرة تتكون من
منازل خشبية ،حيث كان من المؤمل
أن يقيمون هناك بانتظار فحص
طلباتهم للحصول على اللجوء.
وق���د أف����اد ع���ش���رون م��ن��ه��م أن��ه
ت��م وضعهم وس��ط غ��اب��ة تسكنها
ال��دب��ب��ة وال���ذئ���اب ،ب��ع��ي��دا ً عشرات
ال��ك��ي��ل��وم��ت��رات ع��ن أق���رب مدينة،
وطالبوا بنقلهم إلى مدينة كبيرة أو
المغادرة إلى ألمانيا ،مشيرين إلى
أن المسؤولين ع��ن وصولهم إلى
منطقة موقع ليميدسفورسن ،أكدوا
لهم أنهم سيعيشون في تلك المنطقة
المنعزلة.
وأف��اد بعض الالجئين أن��ه ليس

باإلمكان العيش ف��ي ذل��ك المكان،
بخاصة في وج��ود ام��رأة حامل من
بينهم ،مؤكدين أن الطقس بارد جداً،
والمكان بعيد عن أبسط ضروريات
الحياة كالمتاجر واألطباء.
وردا ً ع��ل��ى ذل����ك ،ص���رح غ��ون��ا
غ��روف��ال��دس ،ال��م��س��ؤول ع��ن بعثة
الالجئين« :ليس لدينا بديل ،وهذا
كل ما لدينا لتقديمه» ،مشيرا ً إلى
أن الالجئين في كثير من األحيان ال
يفهمون أنهم لن يمكثوا هناك طوال
حياتهم.
وال��س��وي��د ،البلد األوروب����ي ،من
البلدان األكبر استقطابا ً للالجئين،
وتتوقع أن تستقبل م��ا بين 140
و 190أل��ف طالب لجوء ه��ذا العام
ليبلغ عدد سكانها قرابة  10ماليين
نسمة.
لكن تبقى ظروف الحياة في فصل

الشتاء في المملكة اإلسكندنافية هي
المحنة الحقيقية لكثير من األجانب
اآلتين من بلدان دافئة نسبياً.
ومع توقعات بارتفاع عدد طالبي
اللجوء في العام الحالي إل��ى أكثر
من مليوني شخص ،يكثر الحديث
عن الكلفة االقتصادية بخاصة أن
بريطانيا كشفت بأن الحكومة تنفق
نحو  24ألف جنيه إسترليني سنويا ً
على كل الجئ ،ويرتفع هذا المؤشر
في الدنمارك والبلدان األسكندنافية.
جدير بالذكر أن أكثر من  670ألف
مهاجر تدفقوا على أوروبا ،ومعظمهم
من الالجئين الذين فروا من الحروب
في سورية والعراق وأفغانستان،
على أمل الوصول إلى ألمانيا وبلدان
شمال أوروب��ا التي يفضلونها على
غيرها ،وهذا التدفق من شأنه أن يثقل
كاهل القارة العجوز اقتصادياً.

وا�شنطن ُتطم ِئن بكين وكي مون «قلق»

بحر الصين الجنوبي».
ورفض المتحدث األممي اإلجابة
على أسئلة الصحافيين بشأن ما
إذا كان إبحار مدمرة أميركية قرب
جزر متنازع عليها في بحر الصين
الجنوبي تعتبرها الصين مياها
إقليمية ،عمالً م��ش��روع�ا ً بموجب
القانون الدولي أم ال.
وأضاف قائالً للصحافيين« :نحن
ال نقول إن كان األمر مشروعا ً أو غير
مشروع ،لكن األمين العام يشعر
بالقلق ويدعو جميع األط��راف إلى
ضرورة ممارسة ضبط النفس وح ّل
أي خالفات بينهما بالطرق السلمية

وبما يتفق مع القانون الدولي».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال ال��ج��ي��ش
الصيني أمس إن فرقاطة فرنسية
رست في ميناء بجنوب الصين في
زي��ارة ال��ى األس��ط��ول الصيني في
بحر الصين الجنوبي وسط توترات
بين الصين وال��والي��ات المتحدة
بشأن مياه متنازع عليها.
وق���ال���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��رس��م��ي��ة
لجيش تحرير الشعب إن الفرقاطة
ف��ون��دي��م��ي��ر رس�����ت ف����ي م��ي��ن��اء
تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ
الجنوبي في زيارة صداقة تستمر
أربعة أيام ،مشيرة إلى أن الفرقاطة

رأى ديبلوماسي
عامل في األمم المتحدة
أنّ الصدى الذي تلقاه
الدعوة لنشر مراقبين
أمميّين في المسجد
األقصى وحوله على
األق ّل ،لم تتأثر باالتفاق
الذي أعلن وزير
الخارجية األميركي
عن التوصل إليه بين
حكومتي االحتالل
واألردن ،بل تغيّرت
الدعوة وصارت مراقبة
تنفيذ االتفاق والتقيّد
بمضمونه ،ولم يعد
يملك األميركيون أمام
مواصلة سقوط الدم في
القدس والشكوى من
البطش «اإلسرائيلي»
قدرة تعطيل طويلة
لصدور مثل هذا القرار.

ا�ستخبارات �أميركا وفرن�سا:
انتهاء ال�شرق الأو�سط
وا�ستحالة الحلول الع�سكرية
أدل��ى مسؤوالن أمنيان فرنسي وأميركي بتصريحات قاتمة حول
مستقبل منطقة الشرق األوس��ط ،وما ينتظرها من أح��داث على خلفية
الصراعات المشتعلة في سورية والعراق واليمن وليبيا.
وأدلى المسؤوالن الفرنسي واألميركي بهذه التصريحات خالل مؤتمر
حول االستخبارات نظمته جامعة جورج واشنطن في العاصمة الفدرالية
األميركية.
وقال مدير االستخبارات الفرنسية برنار باجوليه إن «الشرق األوسط
الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة» ،مؤكدا ً أن دوال ً مثل العراق وسورية لن
تستعيد أبدا ً حدودها السابقة.
وقال باجوليه مدير اإلدارة العامة لألمن الخارجي «دي جي اس ايه»
في واشنطن خالل مؤتمر حول االستخبارات شارك فيه أيضا ً مدير وكالة
االستخبارات المركزية األميركية « »CIAجون برينان ،قال إن «الشرق
األوسط الذي نعرفه انتهى وأشك بأن يعود مجدداً».
وأضاف« :نحن نرى أن سورية مقسمة على األرض ،النظام ال يسيطر
إال على جزء صغير من البلد وهو ثلث المساحة التي تأسست بعد الحرب
العالمية الثانية ...الشمال يسيطر عليه األكراد ،ولدينا هذه المنطقة في
الوسط التي يسيطر عليه تنظيم داعش» .وأكد أن «األمر نفسه ينطبق على
العراق» ،مضيفا ً «ال اعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق».
وأعرب باجوليه عن ثقته بأن «المنطقة ستستقر مجددا ً في المستقبل،
ولكن وفق أية خطوط؟ في الوقت الراهن لست أعلم .ولكن في مطلق
األح��وال ستكون مختلفة عن تلك التي رسمت بعد الحرب العالمية
الثانية» ،مضيفا ً أن «الشرق األوسط المقبل سيكون حتما ً مختلفا ً عن
الشرق األوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية».
أب��دى مدير « »CIAجون برينان وجهة نظر قريبة من وجهة نظر
نظيره الفرنسي .وقال« :عندما أنظر إلى الدمار في سورية وليبيا والعراق
واليمن يصعب علي أن أتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة
على ممارسة سيطرة أو سلطة على هذه الحدود التي رسمت بعد الحرب
العالمية الثانية».
ومن جهة ثانية ،اعتبر المسؤول األميركي أن «الحل العسكري مستحيل
في أي من هذه ال��دول» .واعتبر أنه من الخطأ الذهاب مباشرة باتجاه
البحث عن تسوية نهائية في الوقت الراهن ،بل يجب اعتماد استراتيجية
الخطوات الصغيرة عبر السعي أوال ً إلى «خفض درجة التوتر ،خفض حدة
النزاع ،بناء بعض الثقة بين األطراف الموجودين هناك والراغبين فعالً
بالتوصل إلى تسوية سلمية».

يهرب
بريطانيا� :سجن �إمام مز َّيف ِّ
�أ�سلحة لأن�صار القذافي
أصدرت محكمة بريطانية حكما ً بسجن الليبي عبد الرؤوف الشاطي
لمدة  6سنوات بتهمة تهريب أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا بقيمة 18.6
مليون جنيه استرليني.
وكانت السلطات البريطانية قد أوقفت الشاطي في مدينة ريكسهام
بتهمة تهريب أسلحة لصالح جماعات مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل
معمر القذافي ،حيث كان ينتحل صفة إمام مسجد ريكسهام.
و جاء توقيف الشاطي إثر مالحقة قامت بها الوحدات األمنية لثالثة
أشخاص من أتباع رجل دين متشدد ،وقامت بمداهمة شاحنة قرب دوفر،
حيث عثروا على رسالة نصية تؤكد موافقة الشاطي على شحن 1100
طن من األسلحة وبقيمة تبلغ  28.5مليون دوالر لنقلها إلى ميناء طبرق
عبر شركة مقرها في سويسرا ،ولم ينكر الشاطي مسؤوليته عن شحنة
األسلحة ،مضيفا ً أنه كان بصدد مغادرة بريطانيا.
وقالت الشرطة إنه كان بحوزة الشاطي وثائق تتعلق بشحنة ذخائر
لصواريخ مضادة للدبابات وبنادق من نوع «إي كيه  »-47ورشاشات،
باإلضافة إلى وثائق متعلقة باستئجار طائرة شحن.
وقالت الصحيفة إن الشاطي أكد قيامه بتزوير طلب لجوء ،حيث عمل
كإمام في مسجد ريكسهام بعد أن تجاوز مدة اإلقامة المسموحة له في
بريطانيا.
وبحسب تسريبات من التحقيق ،فإن الشاطي كان يعمل على الصفقة
مع رجل آخر مقيم في إيطاليا ،وتقول المصادر أيضا ً أن تاجر السالح له
صالت مع موالين لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في ليبيا.
وتحقق الشرطة في ما إذا كان الشاطي على عالقة أيضا ً مع شبكات
تجند المقاتلين لمصلحة تنظيم «داعش».

ميناء �صيني ًا و�سط توترات �صينية ــ �أميركية
فرقاطة فرن�سية تزور
ً

قالت واشنطن إن نشر مدمرة
أميركية قرب جزيرة صناعية بنتها
الصين في مياه متنازع عليها في
بحر الصين الجنوبي يجب أن ال
يؤثر سلبا ً في العالقات مع بكين.
وك���ان���ت ال��م��دم��رة األم��ي��رك��ي��ة
السين المزودة بصواريخ موجهة
ق��د أب��ح��رت ال��ث�لاث��اء ب��ال��ق��رب من
جزيرتين أقامتهما الصين ببحر
الصين الجنوبي م��ا أث���ار غضب
بكين التي قالت إنها الحقت المدمرة
وحذرتها .واستدعت بكين السفير
األميركي لالحتجاج على الواقعة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية
األميركية جون كيربي أن العالقات
األميركية مع الصين تحتل أهمية
حيوية وأن الواليات المتحدة ترغب
في استمرار تحسينها وتنميتها من
أجل مصلحة البلدين.
وقال في إف��ادة صحفية دورية:
«إذا وضعنا هذا األمر جانباً ،فإن
العالقات األميركية ـ الصينية ذات
أهمية حيوية وهي عالقات نرغب
ف��ي استمرار تحسينها وتنميتها
لمصلحة البلدين وكذلك المنطقة».
م��ن جهة أخ���رى ،طالب األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون،
كالً من الواليات المتحدة األميركية
والصين بـ»ضبط النفس وحل أي
خالفات بينهما بالطرق السلمية
وبما يتفق مع القانون الدولي.
وقال ستيفان دوجريك المتحدث
الرسمي باسم األمين العام لألمم
ال��م��ت��ح��دة ،إن «ك���ي م���ون يشعر
بالقلق إزاء تزايد حدة التوتر في

كوالي�س
خفايا

س��ت��ش��ارك ف��ي ت��دري��ب ب��ح��ري عن
المواجهات العارضة ف��ي البحر
وسيقوم عسكريون من البحرية
ال��ف��رن��س��ي��ة وال��ب��ح��ري��ة الصينية
بزيارة سفن اآلخر وسيلعبون كرة
القدم.
وق��ال تقرير الصحيفة إن هذه
األنشطة «ستزيد التفاهم والثقة
والتعاون المشترك بين سالحي
البحرية في البلدين» ،وأضاف أن
الزيارة هي الثامنة التي تقوم بها
فونديمير للصين .وتأتي قبل زيارة
للرئيس فرانسوا هوالند الى الصين
األسبوع المقبل.

ا�ستطالعات :قائد جديد للجمهوريين
في االنتخابات الأميركية
أظهرت استطالعات الرأي التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة
«سي بي اس» األميركيتان أن بين كارسون يتصدر قائمة المرشحين من
الحزب الجمهوري في االنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة.
وحصل الطبيب السابق ك��ارس��ون على  26في المئة من أص��وات
المستطلعين ،متفوقا ً في تصنيف شعبية المرشحين الجمهوريين بـ  4في
المئة على منافسه األساسي الملياردير دونالد ترامب.
وش��ارك في هذه االستطالعات التي أجريت عبر الهاتف في الفترة
الممتدة من  21إلى  25تشرين األول أكثر من  570عضوا ً في الحزب
الجمهوري.
يذكر أن المرشح الرسمي من الجمهوريين في االنتخابات الرئاسية
المقبلة سيتم إعالنه في المؤتمر الوطني للحزب الذي من المرتقب عقده
من  18إلى  21تموز عام  2016في كليفالند (والية أوهايو).

