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ال�شهيد الفتى �أبو خ�ضير
يحرق نف�سه...
 راسم عبيدات
مما ال شك فيه أنّ القضاء «اإلسرائيلي» والمحاكم المتفرعة عنه
أدوات موظفة في خدمة األمن ودولة االحتالل ،وهي جزء مهم
لتبرير جرائم االحتالل وسن تشريعاته وقوانينه المتعارضة
مع القوانين والحقوق اإلنسانية ،كما هي حال قوانين محاكمة
واعتقال األطفال وتشريعات اإلع��دام��ات الميدانية والعقوبات
الجماعية ...ول��ذل��ك سيناريو محاكمة قتلة الفتى الشهيد أبو
خضير معروفة سلفا ً في ظل قضاء عنصري يحاكم من منطلقات
األصل القومي ال الجرائم المرتكبة ،من حرقوا عائلة الدوابشة لم
يعتقلوا أو يحاكموا ويفاخر وزير جيش االحتالل «يعلون» بأنهم
معروفون لدى أجهزة األمن «اإلسرائيلية» ،ولكن هناك موانع
«أمنية» تحول دون اعتقالهم ،وحتى لو جرى اعتقالهم فأقصى
عقوبة لهم هي االعتقال االداري.
ك��ان م��ن المفترض أن ت�ك��ون جلسة االثنين للنطق بالحكم
على هؤالء المجرمين والقتلة ،لكن اال ّدع��اء استمر في مسلسل
المماطلة والتسويف ،لكي يفرغ ق��رار المحكمة من مضمونه،
وبما يؤكد عنصرية القضاء «اإلسرائيلي» ،حيث ق��دم االدعاء
تقارير بأنه ال يمكن الحكم على المتهم الرئيسي ،فهو يعاني من
اضطرابات نفسية وعقلية ،وتقديم التقرير النفسي للمتهم من
قبل طبيب أجنبي عاينه واطلع على حالته في الدقيقة التسعين،
ن��رى أن��ه ج��زء م��ن مسلسل وم�س��رح�ي��ة ال�م�ح��اك�م��ة الصورية
وال يمكن الوثوق فيه بالمطلق ،كما ال يمكن الوثوق بالقضاة
هؤالء أنفسهم ،وفقط بالدليل القاطع والموثوق هؤالء القضاة
أنفسهم( ،يعقوب تسابن ،رافي كرمل ورفقة فريدمان ،هم من
حكموا على ال�ش��اب المريض النفسي عمرو على صبري من
جبل المكبر ،والمثبت مرضه بتقارير صادره عن مستشفيات
«إسرائيلية» بأربعة أع��وام ونصف في قضية الزعم بالتخطيط
لتفجير قاعة أفراح «إسرائيلية» مع كل من باسل عبيدات وانس
عويسات وخالد سرور ،ولذلك ال غرابة حين نسمع بأنّ المجرم
والقاتل الرئيس يوسف ديفيد بن حاييم مضطرب نفسيا ً ومختل
عقلياً ،وهو من اختطف وعذب وحرق الشهيد الفتى ابو خضير
حيا ً وف��ق األدل��ة الدامغة التي ب�ح��وزة القضاة والمحكمة؟ أما
القاتلون اآلخ��رون القاصرون رغ��م ق��رار اإلدان��ة لهم بإرتكاب
جرم القتل العمد ،لكن لم يتم النطق بالحكم عليهما ،وحدّدت لهم
جلسة في  ،2015/12/20من أجل النظر في تقرير ما يسمى
بضابط السلوك ،واألرجح أن يحكم عليهما بأحكام مخففة.
في وقت حكم فيها على عشرات األطفال الفلسطينيين والفتيان
بإحكام جائرة وصلت حد السجن لمدة خمسة عشر عاما ً فما
فوق في قضايا لم يكن فيها قتل بهذه الطريقة البشعة والهمجية،
بل مجرد إصابات ،ومع فارق المقارنة والتشبيه طبعاً ،ناهيك
ع��ن ال�ع��دي��د م��ن ب�ي��وت ال�ش�ه��داء ال�ت��ي ج��رى هدمها أو األس��رى
المتهمين بعمليات طعن أو ده��س ،في حين ليس ب��ال��وارد هدم
بيوت هؤالء القتلة أو حتى مجرد التلويح أو التهديد بذلك ،وال
نجد أن حكومة االحتالل وقادتها األمنيين والعسكريين الذين
يسارعون الى إص��دار قراراتهم من خالل تشريعات وقوانين
عنصرية مخالفة لكل األعراف والقوانين والمواثيق واالتفاقيات
الدولية منها جنيف واله��اي لعام  1907التي تحرم العقوبات
الجماعية كهدم بيوت الشهداء أو األسرى أو نقل السكان خارج
مناطق سكنهم أو سحب إقاماتهم ،ينطقون بحرف عندما يتعلق
األمر بقتلة ومجرمين من أمثال قتلة الشهيد أبو خضير أو عائلة
الدوابشة.
نحن كنا نتوقع سيناريو محاكمة هؤالء القتلة والمجرمين،
قبل الوصول الى القول بقضايا االختالل العقلي واالضطراب
ال�ن�ف�س��ي ،ف�م��ن ح��رق ال�م�س�ج��د األق �ص��ى ال �م �ج��رم الصهيوني
األسترالي روه��ان في آب  69مختالً عقليا ً وم��ن أحرقوا عائلة
دوابشة مختلون عقلياً ...والمنظمات اإلرهابية «لهافا» وتدفيع
الثمن وغيرهم م��ا دام��ت جرائمهم بحق ال�ع��رب فهم مختلون
ومضطربون نفسيا ً وعلقلياً ...وفقط يكونن أصحاء إذا ما مسوا
يهوديا ً أو ممتلكات يهودية ...اليوم القضاء «اإلسرائيلي» يقول
بالفم المآلن الفتى أبو خضير حرق نفسه ويجب دفع تعويضات
للقتلة والمجرمين للضرر النفسي والمادي واالجتماعي الذي
لحق بهم!
كيف ال؟ ما دامت وزيرة ما يسمى بالعدل الصهيوني اياليت
ش��اك�ي��د ،ه��ي م��ن أش��د غ�ل�اة الصهاينة المتطرفين عنصرية،
وهدفها فقط سن القوانين والتشريعات التي ال تعترف بحق
الفلسطينيين بالوجود ،تصادر وتحتل أرضهم وتجيز اعتقال
أطفالهم من سن  12سنة فما فوق ،وفرض أحكام قاسية عليهم،
حيث صادقت اللجنة الوزارية «اإلسرائيلية» لشؤون التشريع
على مشروع قانون جديد يقترح سجن األطفال منذ جيل الثانية
عشرة في حالة إدانتهم بارتكاب جرائم «ذات دوافع قومية» ،وقد
ص��ادق الكنيست «اإلسرائيلية» بالقراءة األول��ى على مشروع
القانون في  25تشرين الثاني بغالبية  64صوتا ً ومعارضة
.22
وي��أت��ي م �ش��روع ال�ق��ان��ون ف��ي أع �ق��اب توجيه النيابة العامة
«اإلسرائيلية» تهما ً للطفل أحمد المناصرة ( 13سنة) شملت
ال� �ش ��روع ب��ال �ق �ت��ل م ��ن خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ط �ع��ن ف ��ي القدس
الشرقية ف��ي ال�ث��ان��ي عشر م��ن تشرين أول ،رغ��م أن القانون
الجنائي «اإلسرائيلي» بنسخته الحالية يحظر عقوبات بالسجن
على األط�ف��ال دون س��ن  14سنة ،وب��دالً م��ن ذل��ك وضعهم في
مؤسسات أحداث للتاهيل وإعادة اإلدماج .ومما تجدر اإلشارة
اليه أن الكنيست أق ّر سلسلة من التعديالت على قانون العقوبات
وقانون األحداث «اإلسرائيلي» بفرض عقوبة السجن لمدة عشر
سنوات واحتمالية تعريض الركاب للخطر أو التسبب بأضرار،
ف��ي حين أن ه��ذه العقوبة تتضاعف لتصل لعشرين سنة في
حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء اآلخرين ،كما
خفضت التعديالت من مستوى سلطة القاضي التقديرية.
كما أق��رت الكنيست تعديل قانون التامين الوطني لحرمان
األطفال من مخصصات الضمان االجتماعي في ح��ال إدانتهم
ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م «ب��دواف��ع ق��وم�ي��ة» و»أن �ش �ط��ة إره��اب �ي��ة» خالل
فترة أسرهم ،والسماح لمحاكم األح��داث «اإلسرائيلية» بفرض
غرامات على عائالتهم تصل الى مئة ألف شيقل.
ن �ع��م ه ��ي م �ح��اك��م ع �ن �ص��ري��ة وص ��وري ��ة ب��ام �ت �ي��از وقوانين
«ق��راق��وش �ي��ة» ه��دف�ه��ا ك�س��ر إرادة شعبنا الفلسطيني وإذالل ��ه
وتطويعه ،ف�ب��أي ع��رف أو ق��ان��ون ي�ك��ون ش��رب فنجان القهوة
في باب العامود يغرم شاربه بـ 470شيكالً ،أو وجود منفضة
سجائر في محل تجاري يغرم صاحبه بـ 5000آالالف شيكل،
أو تدخين سيجارة في الشارع العام  1000شيكل.
ال غرابة حينما يبرأ القاتل الرئيسي في جريمة الفتى الشهيد
أبو خضير ،أو يحكم بالسجن ثالثة أعوام ودون على القاتلين
اآلخرين ،ولكن في هذه الجريمة وجريمة حرق عائلة الدوابشة
يجب التوجه بالملف لمحكمة الجنايات الدولية ،وكذلك القوانين
العنصرية الخاصة بمحاكمة األطفال وسجنهم.
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التقارب الرو�سي – الأردني ...بين ال�ضرورة المرحلية وال�ضغوط الخليجية
 هشام الهبيشان



في ظ ّل تطورات «خطيرة» ومتالحقة تعيشها المنطقة
كك ّل وفي ظ ّل واقع سياسي وأمني ساخن يفرض وجوده
بقوة في المنطقة ،ومن منطلق أنّ السياسة هي من تح ّرك
مصالح الدول ،وبما أنّ السياسة هي لغة المصالح وهي من
تحرك براغماتية أغلب دول اإلقليم ،فالسياسة البراغماتية
ه��ي التي تدفع اآلن وب�ق��وة ك � ّل دول المنطقة للبحث عن
حلول «مرحلية» تقيها من أتون نار متسارعة ،ومخططات
صهيو  -أميركية هدفها إغ��راق المنطقة كك ّل في جحيم
ال�ف��وض��ى ،ول��ه��ذا ...ف�م��ن الطبيعي أن نسمع ع��ن نشوء
تقارب في الرؤى واآلراء بين بعض الدول المتأثرة إلى ح ّد
ما ،ما يجري في عموم المنطقة العربية وبين بعض القوى
الدولية المتصاعد نفوذها بالمنطقة العربية ،والهدف هذه
ال�م��رة ه��و ت�ف��ادي السقوط ف��ي جحيم ه��ذه األزم ��ات التي
تم ّر بها المنطقة بشكل عام ،والهروب من بعض األزمات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية الداخلية التي يم ّر بها
بعض ال��دول في المنطقة ،وه��ذه العوامل بدورها هي من
أسست لتبلور معالم لتقارب جديد متوقع مستقبالً وبقوة
ّ
بين ع ّمان وموسكو.
وم ��ع م��ؤش��رات ه ��ذا ال �ت �ق��ارب «ال �م��رح �ل��ي» والمتوقع
مستقبالً ،والذي بدأت تتضح معالمه تدريجيا ً في الوقت
الحالي بعد ال��زي��ارة األخ�ي��رة للملك األردن��ي إل��ى موسكو
ول�ق��ائ��ه بالرئيس ال��روس��ي ودع��م األردن ل�ح��رب روسيا
على اإلرهاب وتنسيق جهود محاربة اإلرهاب في الجنوب
السوري مع ال��روس ،وهنا من الطبيعي أن ن��رى كنتيجة
أولية لهذا التقارب وهذا التنسيق بين الحين واآلخر بعض

التقارب ف��ي اآلراء بين العاصمتين ف��ي مجموعة ملفات
إقليمية ،سواء في العراق أو في سورية أو في اليمن إلى ح ّد
ما ،والسبب في ذلك يعود مرحليا ً إلى تقاطع المصالح بين
االستراتيجية اإلقليمية للدولة والنظام األردن��ي الساعي
إلى احتوت اضطرابات المنطقة ومنعها من االمتداد إلى
الداخل األردني ،واستراتيجية ورؤية الدولة الروسية التي
بدأت حربا ً شاملة على اإلره��اب في المنطقة كك ّل لحماية
نفسها ودعم حلفائها.
بالطبع هنا تجدر اإلشارة إلى أنّ هذا التقارب إنْ ت ّم فعالً
وتح ّول إل��ى شراكة فعلية ،فسيكون ه��ذا التقارب عنوانا ً
لمرحلة ج��دي��دة ل�ك� ّل أح ��داث المنطقة ،وسيخلط أوراق
اإلق�ل�ي��م ك�ك� ّل م��ن ج��دي��د ،وس�ي��ؤث��ر بشكل ب�نّ��اء ف��ي مسار
وضع الحلول لفوضى اإلقليم بشكل عام.
ولكن هناك محدّدات لشكل هذا التقارب وطبيعته ،ومع
ال�ح��دي��ث ع��ن تبلور ن�ق��اط ال�ت�ق��اء روس �ي��ة – أردن �ي��ة ،برز
الدور السعودي -الخليجي المعارض من األساس لفكرة
التقارب ،وم��ع زي��ادة الضغط السعودي – القطري على
النظام األردني اقتصاديا ً وسياسيا ً بخصوص منع فكرة
التقارب مع روسيا وإي��ران ،فقد ب��رزت بالفترة األخيرة
ب�ع��ض ال�ت�ن��اق�ض��ات ب�ي��ن ص �نّ��اع ال��ق��رار األردن � ��ي ،وه��ذه
التناقضات ب��دأت تتحدّث فعليا ً عن وج��وب تخلي األردن
عن المرجعية السعودية ،والتوجه السريع نحو موسكو
وطهران لتعديل ميزان التحالفات األردنية على ضوء ما
يجري من تطورات متسارعة في المنطقة ،واليوم بدأت
بالفعل ب�ع��ض دوائ ��ر ص�ن��ع ال �ق��رار األردن���ي ت�ت�ح�دّث عن
وجوب وجود دور تنسيقي عربي – إيراني للمساعدة في
إخماد نار الحروب الطائفية والمذهبية في المنطقة ،وعن
وج��وب وج��ود دور تنسيقي عربي – روس��ي يساعد في
وضع حلول عاجلة ألزمات المنطقة.

وهنا تبرز إل��ى الواجهة حقيقة أنّ بعض دوائ��ر صنع
القرار للنظام األردن��ي بدأت تدفع النظام فعليا ً إلى اتخاذ
قرار تدريجي للخروج من تحت عباءة بعض دول الخليج
والسعودية تحديداً ،والتوسع بتحالفاته مع القوى الدولية
واإلقليمية الفاعلة ،فهناك اليوم حقائق جديدة وخفايا بدأت
تظهر على أرض الواقع ،وهذه الحقائق والخفايا تقول إنّ
الدولة األردن�ي��ة أصبحت اآلن تعيش في محيط جغرافي
ساخن أمنيا ً وسياسياً ،فلسطين  -العراق – سورية ،وفي
وضع داخلي مضطرب سياسيا ً واقتصاديا ً إلى ح ّد ما.
وه��ذا ما أف��رز ب��دوره نوعا ً من التقارب في اآلراء بين
العاصمتين األردن �ي��ة وال��روس�ي��ة ،إل��ى ح � ّد م��ا بخصوص
الملفات الساخنة في اإلقليم كك ّل ،فهذه الملفات بشكل
خ��اص وض�ع��ت كلتا الدولتين ف��ي خ��ان��ة واح ��دة م��ن جهة
الخطر المحدق بهما ،فهذه المرحلة الحالية ون�ظ��را ً إلى
صعوبتها وت �ط � ّور وت�لاح��ق األح� ��داث ف��ي المنطقة ،هي
من دفعت إلى أن تكون هناك حالة من التقارب في اآلراء
والرؤى بين البلدين والنظامين ،ولو مرحلياً.
ختاماً ،يعتبر المراقبون أنّ النظامين الروسي واألردني
يملكان من األوراق ما يجعلهما قادرين على إنقاذ المنطقة
كك ّل من جحيم الفوضى ،ولكن معادلة اكتمال هذا التقارب
ليتح ّول إلى شراكة حقيقية ،ما زالت بحاجة إلى كثير من
العمل من قبل الجانبين ،وبحاجة إلى مزيد من القرارات
الصعبة من قبل النظام األردني ،الذي ما زال إلى اآلن يدور
وإلى ح ّد ما في فلك رؤية المحور الخليجي – األميركي
لنتائج وتط ّورات ملفات المنطقة.
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الكرملين� :سنر ّد على موا�صلة تو�سع الناتو �شرق ًا

أكد الكرملين حتمية الرد الروسي
على مواصلة «الناتو» توسعه شرقاً،
في إشارة إلى الدعوة الرسمية التي
وجهها الحلف أمس للجبل األسود
لالنضمام إليه.
وق��ال دميتري بيسكوف الناطق
الصحافي باسم الرئيس الروسي
إن موسكو تؤكد دائما ً على مختلف
ال��م��س��ت��وي��ات أن م��واص��ل��ة توسع
«الناتو» وتوسيع البنية التحتية
العسكرية التابعة للحلف شرقا،
ي��ؤدي حتما ً إل��ى إج���راءات جوابية
يتخذها الجانب ال��روس��ي لضمان
أمنه والحفاظ على تكافؤ المصالح.
لكنه أك��د أن��ه م��ن ال��س��اب��ق ألوان��ه
الحديث عن إجراءات جوابية معينة
على قرار الناتو األخير.
من ناحية أخ��رى ،توقع فيكتور
أوزي����روف رئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون
الدفاعية واألمنية أن تتخلى موسكو
ع��ن م��ش��اري��ع ال��ت��ع��اون العسكري
ال��ت��ق��ن��ي م��ع ال��ج��ب��ل األس����ود بعد
انضمامها إلى «الناتو».
وق��ال للصحافيين« :على دولة
الجبل األس���ود أن ت��درك استحالة
مواصلة العديد من البرامج التي
كانت تتعاون مع روسيا في تنفيذها،
بما في ذلك برامج التعاون العسكري
التقني ،بعد انضمامها إلى الناتو».
وك��ان حلف شمال األطلسي قد
بعث دعوة رسمية إلى بودغوريتسا
لبدء المفاوضات حول االنضمام إلى
الحلف.
وأع��ل��ن السكرتير ال��ع��ام لحلف
األطلسي ينس ستولتينبورغ« :لقد
تبنى حلف الناتو ق���رارا ً تاريخيا ً
يقضي ب��إط�لاق ال��م��ف��اوض��ات مع
الجبل األس���ود تمهيدا ً النضمامها

إلى الحلف .وعليه ،نوجه الدعوة
إلى وزي��ري خارجية ودف��اع الجبل
األسود لحضور جلسة الحلف».
وأض���اف« :نحن اآلن ف��ي بداية
الطريق ،حيث سيتعين على الجبل
األس��ود مواصلة اإلصالحات بشكل
مكثف ،بما يشمل ك��ذل��ك مكافحة
الفساد ،فضالً عن دعم االستحواذ
على تأييد ال��رأي العام في الجبل
األسود لالنضمام إلى حلفنا».
ولفت السكرتير العام النظر إلى
«أن دعوة الجبل األس��ود لالنضمام
إل��ى األطلسي ،ال تمت إل��ى روسيا
بصلة ،وغير موجهة ضد أي طرف
ك���ان» ،وأش���ار إل��ى أن «األم���ر على
ه��ذا الصعيد يخص الجبل األس��ود
وال��ن��ات��و ح��ص��راً» .وش���دد ف��ي هذه

المناسبة على أنه ال يحق ألي بلد
ك��ان ،التدخل بقرار سيادي تتبناه
دولة مستقلة.
وفي السياق ،اعتبر وزير خارجية
الجبل األسود إيغور لوكشيتش هذا
اليوم ،ي��وم تاريخي بالنسبة إلى
الجبل األسود ولبلدان غرب البلقان
جمعاء وأعرب عن دعم بالده التام
لإلصالحات بما يخدم تأييد الرأي
العام في الجبل األس��ود االنضمام
إلى األطلسي ،وقال« :سوف نحتفل
ف��ي أي���ار المقبل ب��ال��ذك��رى الـ10
ل�لاس��ت��ق�لال ،وأدع����و الجميع إل��ى
االحتفال بهذه المناسبة معنا ،بما
يمثل انطالقة التحاد رائع».
وي��رج��ح ال��م��راق��ب��ون أن تنتهي
المفاوضات بين األطلسي والجبل

تعيين الناصري عبد
الملك المخالفي وزيرا ً
للخارجية اليمينة ،بعدما
ترأس الوفد المفاوض
مع الحوثيين ،شكل
إشارة لقبول سعودي
بمنح المفاوضات
فرصة نجاح ،خصوصا ً
في ضوء التذ ّمر
الغربي من تسليم
تنظيم «القاعدة» المزيد
من المناطق اليمنية،
وفي المقابل التذ ّمر
داخل السعودية من
أحاديث نصر في اليمن،
بينما مناطق الحدود
السعودية تتساقط بيد
الحوثيين!

الإدارة الأميركية ترف�ض
خطة �إغالق معتقل غوانتانامو
رفض البيت األبيض خطة لـ»البنتاغون» تتعلق بإغالق معتقل غوانتانامو
وبناء آخر على األراضي األميركية ،وفقا لما ذكرته وسائل إعالم أمس.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما
رفضت الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع إلغالق معتقل غوانتانامو في كوبا وبناء
سجن بديل ،ووصفتها بأنها باهظة للغاية وطالبت بإجراء مراجعات.
ونقلت الصحيفة األميركية عن مسؤولين مطلعين على الخطة قولهم إن
«البنتاغون» قدر إغالق السجن وبناء سجن آخر في الواليات المتحدة بنحو 600
مليون دوالر بما في ذلك  350مليون دوالر لتكاليف البناء.
وكان «البنتاغون» كشف في شهر آب الماضي أنه يعكف على تقييم كلفة استبدال
معتقل غوانتانامو باثنين عسكريين ،أحدهما بوالية كنساس وآخر في كارولينا
الجنوبية .الجدير بالذكر أن الرئيس األميركي باراك أوباما تعهد بإغالق المعتقل
منذ وصوله إلى البيت األبيض في كانون الثاني عام  ،2009لكن الجمهوريين الذين
يشكلون غالبية في الكونغرس يعارضون هذا األمر.
ويقع معتقل غوانتانامو السيئ الصيت في خليج غوانتانامو بكوبا ،وقد أسسته
السلطات األميركية عام  ،2002وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.
وال يخضع السجن للسلطة األميركية لوجوده خارج حدودها ،وذلك في أقصى
جنوب شرقي كوبا 90 ،ميالً عن والية فلوريدا.
ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنعدم فيه جميع القيم اإلنسانية
واألخالقية ،ويعامل المعتقلون فيه بقساوة شديدة ،ما أدى إلى احتجاج بعض
المنظمات الحقوقية الدولية ،واستنكارها ومطالبتها بوضع حد لمعاناة المعتقلين
منذ أكثر من عقد ،وإغالق المعتقل بشكل تام.

األس��ود في فترة قصيرة ،على أن
تلتحق الجمهورية رسميا ً باألطلسي
في غضون عام أو اثنين.
ي��ذك��ر أن ال��ج��ب��ل األس���ود كانت
ق��د انضمت إل��ى برنامج األطلسي
«ال��ش��راك��ة م��ن أج��ل ال��س�لام» سنة
 2003وهي ال تزال في نطاق اتحاد
كونفدرالي مع صربيا.
وف���ي أع��ق��اب إع�ل�ان استقاللها
سنة  ،2006جددت الجبل األسود
تأكيد استمرار نشاطها ضمن هذا
البرنامج ،حتى أن تسلمت سنة
 2009خطة عمل انضمامها إلى
ع��ض��وي��ة «ال��ن��ات��و» ،وال��ت��ي يمثل
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ال��خ��ط��وة األول�����ى قبل
االنضمام إلى الحلف ،من دون أي
ضمانات بالقبول.

�أ�صوات في الكونغر�س ّ
تحذر من تقوية «داع�ش»
ب�سقوط الرئي�س الأ�سد
ح���ذرت تولسي غ��اب��ارد ال��ن��ائ��ب ع��ن الحزب
الديمقراطي في مجلس النواب األميركي من خطر
تكرار السيناريو العراقي أو الليبي في سورية في
حال سقوط الرئيس السوري بشار األس��د ،فيما
دعت واشنطن تركيا إلغالق الحدود.
وتابعت غابارد في تصريحات لقناة «»cnn
أن مثل هذا التطور لألحداث سيؤدي إلى «تعزيز
مواقع «داعش» وسيسمح للتنظيم باالستيالء على
مساحات أوسع من األراضي باإلضافة إلى تنامي
الخطر المحدق بالمنطقة.
وتساءلت« :إن نظرنا إل��ى الماضي القريب،
عندما رأينا اإلطاحة بصدام حسين في العراق
من قبل الواليات المتحدة ،فماذا كانت النتيجة؟
النتيجة هي تعزيز ق��درات التنظيمات اإلرهابية
مثل «داع��ش» و»القاعدة» واستيالؤها على مزيد
من األراضي .وكان تطور األحداث في ليبيا شبيها،
بعد اإلطاحة بالقذافي ،إذ تحولت البالد إلى معقل
لـ»داعش» وهو يسعى لتوسيع نفوذه».
وتابعت« :وقد يحصل شيء مماثل في سوريا في
حال نجحت الواليات المتحدة في إسقاط حكومة
األسد .وسيكون بإمكان «داعش» في هذه الحال أن
يدخل من الباب األمامي وأن يوسع سيطرته على
كامل األراض��ي السورية ،وهو أمر سيمثل خطرا ً
مباشرا ً هائالً على المنطقة ،وسيؤدي إلى تنامي
أبعاد األزمة اإلنسانية».
واعتبرت النائب الديمقراطية أن تركيا فعلت أكثر
لدعم تنظيم «داعش» مما تفعله لمحاربته ،وقالت:
«تبقى حدودهم (األت���راك) مع سوريا مفتوحة،
وذل��ك باإلضافة إلى ما يقدمونه من دعم مباشر
وغير مباشر للتنظيم وللمتطرفين اآلخرين ،يؤكد أن
أنقرة ليست بجانبنا (في الحرب ضد اإلرهاب)».
واعتبرت غابارد أن األولوية الرئيسية بالنسبة
إلى أنقرة تكمن في قمع األك��راد وإسقاط حكومة
الرئيس األسد ،ولذلك هي تورد األسلحة والذخيرة
للجماعات التي تشاطرها هذين الهدفين ،مثل
تنظيم «جبهة النصرة».
وعلى الرغم من أن مواقف غابارد حول سورية

كوالي�س
خفايا

االتحاد الأوروبي قد يقبل
ن�صف مليون الجئ �سوري من تركيا
قال رئيس ال��وزراء المجري فيكتور أوربان أمس إن االتحاد األوروب��ي والقادة
األتراك قد يعلنون خالل أيام اتفاقا ً وراء الكواليس إلعادة توطين ما بين  400و500
ألف الجئ سوري في االتحاد األوروبي بعد نقلهم بشكل مباشر من تركيا.
وقال أوربان متحدثا ً خالل اجتماع لقادة مجريين في العاصمة بودابست إنه
يتوقع ضغطا ً مكثفا ً لقبول جزء من أولئك الالجئين وهو شيء قال إنه ال يمكن للمجر
القيام به ،مضيفا ً أن االتفاق طرح بشكل غير رسمي خالل قمة االتحاد األوروبي في
مالطا لكنه أسقط ولم يكن بين االتفاقات بين االتحاد األوروبي وتركيا التي وقعت
يوم األحد الماضي في بروكسيل بعد فشل مؤيديه في جمع الدعم الالزم.

باري�س :محاكمة �شبكة
ترفد «داع�ش» بالإرهابيين
بدأ القضاء الفرنسي محاكمة شبكة تعمل على نقل اإلرهابيين إلى سورية وذلك
بعد أسبوعين من اعتداءات باريس.
وتعتبر هذه المحاكمة األولى منذ اعتداءات  13تشرين الثاني ألفراد يشتبه
بأنهم مقاتلون متطرفون وبينهم المتهم الرئيسي سليم بن غالم ( 35سنة) الفرنسي
المقيم في سورية ،والذي سيحاكم غيابيا ً علما ً أنه مدرج على قائمة المقاتلين
المتطرفين الذين تالحقهم الواليات المتحدة وصدرت بحقه مذكرة توقيف عالمية،
كما أنه يعتبر أحد جالدي تنظيم «داعش» الذي تبنى اعتداءات العاصمة الفرنسية
وأوقعت  130قتيالً على األقل.
وأقام بن غالم صلة بمجموعة إرهابية في باريس حيث التقى الشقيقين كواشي
واميدي كوليبالي اللذين نفذا اعتداءات كانون الثاني على صحيفة «شارلي إيبدو»
وعناصر في الشرطة ومتجر أسفرت عن  17قتيالً.
ويقيم بن غالم في سورية منذ  2013وهو مالحق لدوره المركزي في نقل مقاتلين
من فرنسا وسبق أن أدين بمحاولة قتل وأعمال عنف وحكم بالسجن  20سنة.
ويحاكم في قضية الشبكة  6آخرون بتهمة تشكيل عصابة على صلة بمؤسسة
إرهابية فيما ينفي معظم هؤالء أن يكونوا مثلوا خطرا ً على فرنسا.

 50مليار دوالر موازنة
�أجهزة اال�ستخبارات الأميركية

تختلف عادة عن وجهة نظر واشنطن الرسمية ،إال
أنها تأتي هذه المرة على خلفية تشديد الضغوط
األميركية على تركيا من أجل إغالق الحدود التركية
السورية.
وكان الرئيس األميركي الرئيس باراك أوباما قد
دعا أنقرة في وقت سابق من األسبوع الحالي إلى
إغالق الحدود ،وذلك بعد أن كشفت مصادر حكومية
ع��ن إص���رار واشنطن على ض���رورة قطع قنوات
تهريب األسلحة والتعزيزات للتنظيم اإلرهابي على
مقطع يبلغ طوله نحو  100كيلومتر من الحدود
السورية-التركية.
وبحسب المصادر ،تقترح واشنطن نشر وحدات
من المدفعية ،باإلضافة إلى نحو  30ألف عسكري
إضافي في الشريط الحدودي ،بينما تعتبر أنقرة
تلك اإلجراءات مفرطة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» عن
مسؤول كبير في إدارة أوباما قوله« :لقد تغيرت
قواعد اللعبة .وإذ قلنا كفى ،فيعني كفى .ويجب
إغالق الحدود .أنه خطر دولي ومصدره في سورية

ويمد مخالبه عبر األراضي التركية».
وما زالت واشنطن تصر على النأي بنفسها عن
التهم الموجه إل��ى أنقرة بتزويد اإلرهابيين في
سورية باألسلحة مقابل توريدات األسلحة.
لكن ب��اري��س ،صاحبة ال��م��ب��ادرة إل��ى إغ�لاق
الحدود ،قالت على لسان وزير الخارجية «هناك
ش��اح��ن��ات تنقل كميات م��ن النفط تنطلق من
العديد من المناطق ،التي يسيطر عليها «داعش»،
وتتوجه تلك الشاحنات ،كما اكتشفنا ،في مختلف
االتجاهات ،بما في ذلك تركيا .لكن الحكومة التركية
تقول إنها ليست على علم بذلك».
أما روسيا التي أيدت االقتراح الفرنسي حول
إغالق الحدود بحماس ،فتقول مباشرة إن لديها
معلومات تثبت توريد كميات ضخمة من النفط
من معاقل «داعش» إلى األراضي التركية .كما تتهم
موسكو أنقرة بعدم التعاون معها من أجل وضع
حد لتدفق االرهابيين الروس إلى األراضي التركية
ومنها إلى سورية .ولذلك تصر موسكو على إغالق
الحدود فوراً.

أق��ر مجلس النواب األميركي ،موازنة تقدر بنحو  50مليار دوالر لألجهزة
االستخباراتية في البالد ،بزيادة ُتقدر بـ 7في المئة ،عن موازنة العام الماضي.
وذكرت وسائل األعالم ،أنه تمت الموافقة على مسودة القانون من قبل 364عضوا ً
في مجلس النواب من أصل  ،435مقابل  38رافضاً ،فيما لم يصوت  33شخصا ً آخرين
على المشروع .وتفرض المسودة التي ما زال أمامها تصويت مجلس الشيوخ عليها،
أن يقوم الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،بتقديم «إفادة عن استراتيجية الواليات
المتحدة لعرقلة وتفكيك وهزيمة تنظيم داعش والقاعدة والمجموعات التابعة لها
والمرتبطة بها» ،خالل فترة ال تزيد عن  180يوما ً من تأريخ إقرار القانون.

باك�ستان تعدم � 4أدينوا بالتورط
في هجوم بي�شاور الدموي
نفذت باكستان أحكام اإلعدام بـ  4أشخاص أدينوا بالتورط في الهجوم الذي
استهدف مدرسة تابعة للجيش بمدينة بيشاور وراح ضحيته أكثر من 150
شخصاً .وأصدرت محكمة عسكرية أحكام اإلعدام بحق المدانين ،والذين يشكلون
المجموعة األولى التي تنفذ فيها أحكام اإلعدام في تلك القضية وذلك قبل أسبوعين
من حلول الذكرى السنوية األولى لهجوم «بيشاور».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين أمنيين باكستانيين قولهم إن الـ4
أعدموا في وقت مبكر من يوم األربعاء في سجن بمدينة كوهات شمال غربي البالد.
وكان رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال راهيل شريف قد صادق في
وقت سابق من األسبوع الحالي على أحكام اإلعدام الصادرة بحق كل من مولوي
عبدالسالم وحضرة علي ومجيب الرحمن وسبيل المعروف أيضا ً باسم يحيى.
وللتذكير ،فإن مسلحين ينتمون لحركة طالبان قد اقتحموا مدرسة بمدينة
بيشاور في الـ  16من كانون األول الماضي.
ونتيجة للهجوم ،شددت الحكومة الباكستانية حملتها ضد المتطرفين وأعادت
العمل بالمحاكم العسكرية وألغت تعليق اإلعدامات.

