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بعد اجتماعات الدوحة الفل�سطينية
ما الذي ينبغي ...؟

هل تجه�ض وا�شنطن المغامرة قبل انطالقها؟
} سعد الله الخليل

} محمد شريف الجيوسي
م��ا ال���ذي توصلت إل��ي��ه م��ح��ادث��ات حركتي فتح وح��م��اس في
الدوحة برعاية قطرية تركية ،على مقربة من قاعدتين عسكريتين
أميركيتين؟
وهل يمكن لهذه الرعاية تحقيق ما تأمله من نجاحات بمواجهة
رؤية مصر المساندة أردنياً ،بكل ما لهما (أي مصر واألردن) من تماس
جغرافي وديمغرافي وسياسي وتاريخي واقتصادي؟
وهل الحركتان ،حماس وفتح ،جادتان في التوصل إلى مصالحة
تقوم على أسس ثابتة واضحة قابلة للتنفيذ ،تتضمن آليات النضال
للمرحلة المقبلة؟ أم أن المفاوضات مجرد حفل عالقات عامة تحتاجها
الحركتان المحرجتان إزاء االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ،الخارجة
عن قدرتهما على االندماج فيها ،أو السيطرة عليها ،أو استثمارها
سياسياً؟
وهل فتح وحماس هما المعنيتان في المحادثات أم كل الفصائل
الفلسطينية سواء من كان داخل السلطة الفلسطينية أو خارجها من
فصائل عشر ،والجهاد اإلسالمي؟
وفي حال عقد جولة ثانية للمحادثات تضم كل (مكونات الشعب
الفلسطيني النضالية المفترضة) هل تصلح الدّوحة مكانا ً لحضور
الجميع؟
وما هي التداعيات أو النتائج الالحقة سواء بالتوصل إلى اتفاق
قابل للتنفيذ أو عدم التوصل إليه في حال استمرت الشقة واسعة
بين فتح وحماس؟
ه��ل يمكن أن يكون ات��ف��اق الفصيلين الرئيس ْين على حساب
االنتفاضة ،وتكريس تراجع شعبيتيهما عما كانت عليه قبل نحو 10
سنوات؟ وبالتالي صعود قيادات جديدة من داخل ميدان االنتفاضة
ومن فصائل أخرى ،في مواجهة االحتالل الصهيوني؟
هل يمكن التوصل إلى تسوية شكلية (مظهرية) تبدو معها السلطة
الفلسطينية معبّرة عن الضفة والقدس المحتلتين والقطاع المحاصر
من قبل الكيان الصهيوني ،وفي آن بقاء حماس ممسكة برقبة القطاع،
وفق رؤية مكتب اإلرشاد العالمي اإلخوني؟
هل سيبقى الطرفان منقسمان وفق التوزيعة اإلقليمية الراهنة،
السلطة تنسق أمنياً ،مع «إسرائيل» وحماس ملتزمة بالتفاهم األمني
معها وفق االتفاق الموقع بينهما برعاية الرئيس المصري المخلوع
في  21تشرين ثاني  ،2012والثاني في  26آب  2014برعاية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟
هل يمكن أن يقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمبادرة
المصرية المكونة من  3نقاط ،أوالها تحقيق مصالحة (داخل حركة
فتح) وثانيها بين فتح وحماس ،وثالثها إجراء تغييرات مهمة في
منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حركتي الجهاد اإلسالمي
وحماس ،وهي المبادرة التي لم تجد قبوال ً من قبل قطر وتركيا أيضاً؟
وهل انشغال السعودية في سورية واليمن ،وانشغال سورية
في الحرب العدوانية التي تشن عليها وف��ي تنظيف أرضها من
العصابات اإلرهابية ،سيبقيهما خارج التأثير المباشر على الساحة
الفلسطينية ،بغض النظر عن التباين الجوهري بين التأثيرين
ومدلوالته وانعكاساته؟
وهل استعادة الوحدة تستدعي عقد اتفاقيات جديدة غير تلك
االتفاقيات المجمع والموقع عليها في أكثر من مناسبة بالقاهرة ،أم
أن المطلوب تحديد تواريخ التنفيذ وآلياته وإرادة التنفيذ والتحرر
من الضغوط والتدخالت الخارجية وأجندة مكتب اإلرشاد العالمي
اإلخوني.
وال��س��ؤال ال��ج��وه��ري كيف يمكن اس��ت��ع��ادة ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية جغرافيا ً وديمغرافيا ً وفصائليا ً وعلى صعيد آليات
النضال؟
أوالً :ال بد من أن تشمل المحادثات كل الفصائل الفلسطينية في
المرحلة األولى وضم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مرحلة
تالية مباشرة.
ثانياً :ال بد أن تجرى المحادثات على أرض وطنية محايدة وآمنة،
وربما تكون الجزائر مكانا ً مناسبا ً لعقد هذه المحادثات.
ثالثاً :ال بد أن تنعقد المحادثات من دون توقف حتى التوصل الى
اتفاق مفصل يتضمن ليس فقط التوافقات (المتفق عليها سابقاً) وإنما
أيضا ً تزامناتها وأولوياتها وآليات التنفيذ والوسائل النضالية.
رابعاً :ال ينبغي كتم ما يتم االتفاق عليه أو نقاط االختالف عن
وسائل اإلعالم ،أوال ً بأول ـ من خالل  5ناطقين رسميين (يتفق على
أسمائهم) يتحدثون في مؤتمر صحافي في ختام كل يوم للمحادثات،
يجمل فيه ما تم االتفاق عليه وما زال معلقا ً بوضوح كامل ،على أن
يم ّثل المتحدثون فتح وحماس والفصائل المندمجة في السلطة
وفصائل دمشق ومؤسسات المجتمع المدني ،يحيث يكون الشارع
الفلسطيني في الصورة وليس مغيّباً ،ولكي ال تكون المحادثات
عرضة للتكهنات وتبادل التهم والتقوالت والتهرب من المسؤولية.
إن إخفاء ما يجري وراء األبواب المغلقة يخفي النية والرغبة بعدم
التوصل إلى اتفاق ،وتحميل اإلعالم مسؤولية الفشل ،فيما الحقيقة
أن إخفاء ما يجري عن اإلع�لام ،وصفة ممتازة النتشار اإلشاعات
والتكهنات.
خامساً :تشكيل مجلس وطني جديد ،يكون أعضاء المجلس
التشريعي فيه ،ومن الممكن إجراء انتخابات فرعية الختيار عدد
محدود ،أو أن تقوم البلديات والمجالس القروية ومؤسسات المجتمع
المدني المحلي من نقابات واتحادات طلبة وشبيبة وفالحين وعمال
باختيار ممثلين لها في المجلس الوطني بحدود  100عضو ،وإجراء
انتخابات في بلدان اللجوء والمغتربات حيث يمكن ذلك ،ويختار
المجلس المركزي للمنظمة (قبل التشكيل الجديد ممثلي كل منطقة ال
يمكن إجراء انتخابات فيها بالتوافق بين الفصائل في حدود حجم كل
فصيل فيها) ،على أن يعقد المجلس على أرض عربية محايدة آمنة
تمكن جميع المنضوين الموقعين على االتفاق من الحضور ،وعلى
أن تلتزم األطراف بميثاق المنظمة ،مع الحق في إبداء المالحظات
الناقدة في بياناتها الخاصة ضمن االلتزام العام بقرارات اإلكثرية،
وعلى أن تمثل جميع القوى الحية من الفصائل والمجتمع المدني في
اللجنة التنفيذية للمنظمة.
سادساً :النص بوضوح على ممارسة آليات نضالية موحدة
ابتدا ًء بالعمل الدبلوماسي الدولي مرورا ً بالنضال الشعبي من إعالم
وعرائض وإضرابات ومسيرات واعتصامات وهبات وانتفاضات،
وانتهاء بالكفاح المسلح ،وفي كل ذلك ينبغي أن يكون كل شيء
واضحاً ،وبعيدا ً من أي تنسيق أو تفاهم مع العدو الصهيوني ،ومتفقا ً
عليه وصوال ً إلى تحقيق األهداف الوطنية.
سابعاً :تشكيل حكومة وحدة وطنية بصالحيات كاملة في كل
المناطق الفلسطينية ،تشرف على إجراء انتخابات متزامنة (في
وقت واحد معاً) للمجلس التشريعي والرئاسة ،على أساس النسبية،
تليهما انتخابات بلدية خالل شهرين.
إن شمول االنتفاضة الثالثة ،الضفة والقدس وفلسطين المحتلة
سنة  ،1948يكشف م��دى الترهل ال��ذي وص��ل إليه ح��ال السلطة
الفلسطينية وح��ال إم��ارة حماس اإلخونية في الضفة ،ويعري
التنسيق والتفاهم مع «إسرائيل» رغم قرارات وتأكيدات المجلس
المركزي الفلسطيني على وقف التنسيق مع دولة االحتالل ورغم
المزاودات الحماسوية اللفظية في غزة التي تتفاهم مع «إسرائيل»
كما سبق وأشرنا.
إن استدارة حماس في مواجهة الدول التي احتضنتها سنوات
ودفعت الثمن غاليا ً لقاء هذا االحتضان والدعم ،التزاما ً منها (أي
حماس) باألجندة اإلخوانية ،وتغليبها العقلية المذهبية المتخلفة
على االلتزام الوطني ،أفقدها الشارع الفلسطيني والقضية ،وفي
آن فشلت ف��ي تحقيق أي إن��ج��از وطني فلسطيني (ص��م��ود غزة
الفلسطينية في وجه أكثر من ع��دوان صهيوني هو نتاج صمود
جمعي لكل المقاومين والشعب الفلسطيني هناك ونتاج التدريب
والدعم ال��ذي قدمته المقاومة اللبنانية فضالً عن الدعم المالي
والعسكري والسياسي والتدريب الذي قدمته سورية وإيران مباشرة
أو بالواسطة).
في الجانب اآلخ��ر فشلت السلطة الفلسطينية في إنجاز أي
تقدم على صعيد القضية ،وخذلها من راهنت عليهم من أميركيين
وأوروبيين غربيين ومفاوضات عبثية ،ما يستدعي عدم المراهنة
عليها وعليهم أو العودة إليها ،إال في ظل ميزان قوى فلسطيني
وإقليمي ودول��ي مختلف تماماً ،وهو ما بدات مؤشراته ماثلة في
سورية واليمن والعراق.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

بعد ترحيل األم��م المتحدة مسار محادثات جنيف إلى
الخامس والعشرين من الشهر الحالي نظريا ً وف��ي ضوء
ان �س��داد األف ��ق ب��إم�ك��ان ف�ت��ح ط��اول��ة ال�م�ح��ادث��ات السورية
السورية على أرض ال��واق��ع وم��ا ص��در ع��ن ملتقى ميونخ
لمجموعة الدعم الدولية ح��ول سورية المنعقد وف��ي إطار
ق��رع طبول التدخل البري على األرض وال��ذي ب��دأت أنقرة
بأولى رماياته التمهيدية بالتزامن مع التحشيد السعودي
لقواها خلف الحدود من الجانبين التركي واألردن��ي ،وهو
ما يعني اإلقرار بصعوبة الحديث عن حلول سياسية تضع
حدا ً للمأساة السورية وتجعل من اإلمكان االعتقاد بأنه ثمة
عملية سياسية تلوح في األفق السوري.
حين أعلن المبعوث األممي تعليق المحادثات في جنيف منعا ً
إلحراج وفد الرياض باالنسحاب عقب كسر الجيش العربي
السوري الحصار عن مدينتي نبل والزهراء نسف فكرة الحل
السياسي لألزمة السورية للصعوبة بإتمام موجباتها التي
تفوق قدرة تحمل األطراف اإلقليمية والدولية تبعاتها بدأ ً من
تصنيف الجماعات المسلحة إلى معارضة وإرهابية وانتها ًء
بتشكيل الوفد المعارض الممثل لكل أطياف المجتمع السوري
وهو ما اقتضى انتقال األطراف الدولية واإلقليمية إلى الخطة
البديلة لمواجهة التطورات الميدانية واالنقالب على مسار
فيينا والقفز فوق القرار الدولي  2254نظرا ً إلى ما سيحمله
التطبيق من خسائر لتلك األطراف على األرض السورية.
قبل عام ر ّوج المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا لمبادرته بتجميد القتال في حلب إلع��ادة األمن
إلى المدينة لتكون نقطة انطالق إلع��ادة االستقرار إلى كل

األراض��ي السورية كما أعلن ،بالتزامن مع إط�لاق الجيش
السوري حملته إلع��ادة المحافظة المترامية األط��راف إلى
كنف ال��دول��ة قبل دخ ��ول س�لاح ال�ج��و ال��روس��ي على خط
العمليات العسكرية في سورية ومع فشل الخطة التي كانت
تعد كبادرة اختبار النوايا قبل مسار جنيف حينها سقطت
خطة دي ميستورا وسقطت معها األم��م المتحدة بأكبر
تح ٍّد في األزم��ة السورية بأن تحمل مسؤولياتها كضامنة
لألمن والسلم الدوليين باإلفصاح عن المتورطين بالتمويل
والتسليح للجماعات المسلحة في سورية ،وبالتالي تأتي
إزاحة القرار الدولي  2254كحلقة تابعة لجهود التستر عن
ال��دور المكشوف لتلك ال��دول بالتورط المباشر في الحرب
على سورية ،ومن هنا كان إص��رار القيادة السورية بربط
تجميد القتال أو الحل السياسي بإغالق الحدود بوجه العمل
المسلح وكشف التورط اإلقليمي بشكل عام والسعوـ تركي
على وجه الخصوص.
اليوم وبعد عام تقرع الدول التي تمنّعت األمم المتحدة أو
عجزت عن كشف دورها المباشر في الحرب وعطلت القرار
الدولي  2254وتم ّهد للتدخل البري المباشر في سورية
بالرغم من أن تدخلها ليس بجديد حيث تكتسب التحركات
الجديدة أهمية العالنية فما ك��ان ي��دور في الغرف المغلقة
وكواليس االستخبارات وكشفت عنه دمشق مرارا ً بات يقال
على لسان وزراء خارجية وما يعلوها في الهرمية السياسية
لتضع األط ��راف ال��دول�ي��ة واإلقليمية أم��ام خ �ي��ارات قادمة
فالسعودي الذي يصب جهوده في إطار التحالف األميركي
ضد داع��ش يعمل على منح خطواته شرعي ًة أميركية ومع
صمت واشنطن وتلويحها بالتدخل البري بما يعطي انطباعا ً
برضى أميركي للخطوات السعودية والتركية التي بدت
متقدمة عن نظيرتها السعودية باستهداف وحدات الحماية

الكردية بقصفها البلدات التي استعادت الوحدات السيطرة
عليها من جبهة النصرة وتهديد رئيس الحكومة التركية أحمد
داوود أغلو لتلك الوحدات من االقتراب من مدينة أعزاز التي
تسيطر عليها النصرة بما يضع أنقرة في موقف المدافع عن
التنظيم المدرج على لوائح اإلرهاب الدولي بموجب قرارات
مجلس األمن الدولي.
أم ��ام ال�ت�ه��ور ال�ت��رك��ي ال�س�ع��ودي ينظر األم�ي��رك��ي بعين
الرضى لخطوات حلفائه اإلقليميين باالكتفاء بالدعوة لوقف
العمليات ودعوة األكراد لعدم التمدد على األرض في مواقف
تماهي المواقف التركية ما يعني إنهاء التفاهم األميركي
الروسي بالسير بالحل السياسي لألزمة السورية.
ربما تريح التطورات وخطوات حلفاء واشنطن سورية
وروس �ي��ا بتثبيت وج�ه��ة نظرها باستحالة رض��ى أطراف
الحرب على سورية بالحلول السياسية ما يمنحها الوقت
الكافي للمضي بالعملية العسكرية في ريفي حلب والتمدد
باتجاه الرقة التي يقف الجيش على مشارفها كمعقل لتنظيم
داعش وهو ما يفسر القلق السعودي والتركي والمسارعة
لمواجهة التنظيم بريا ً بعد إنجازات التحالف الجوية التي
عجزت عن وقف تمدد التنظيم في الجغرافيا السورية لتأتي
الخطوات األخيرة محاولة لدعم التنظيم ال لمواجهته.
رغم علو صراخ الجبير وأوغلو ووضوح الرؤية السورية
والروسية بالتصدي ألي توغل والموقف األميركي الموارب
وربما المنتظر لفرصة مواتية لتوريط حلفائه على األرض
السورية يجعل األيام المقبلة حاسمة باتجاه وقف المغامرة
السعودية التركية أو باتجاه توريطها تحضيرا ً إلنهائها،
إال أنّ األميركي ب��ات ي��درك وج��وب ن��زع المظلة األميركية
عنها كي ال تصله شدرات المواجهة وربما إنْ فعل أجهض
المغامرة قبل انطالقها.

قال مصدر عسكري
أوروبي إنّ التوسع الجزئي
السعودي في اليمن نحو
مواقع جديدة قريبة من
صنعاء والتدخل التركي
المحدود بالقصف الناري
للشمال السوري دون ر ّد
فعل مواز يشكل تهديدا ً
للعمق السعودي والتركي
من خصومهما ،ويعني
بسبب تزامن الحدثين مع
المساعي السياسية لوضع
قواعد الحلول السياسية
واألمنية لسورية واليمن أنّ
هناك إطارا ً روسيا ً أميركيا ً
متفقا ً عليه لحدود اللعبة
المسموحة ،بما يحفظ ماء
وجه الجيشين السعودي
والتركي ،عشية قرارات
حاسمة بترتيب الخطوط
الحمر التي ستحكم
المعادالت حول حلب
وصنعاء وفي الصراعين
حول سورية واليمن.

الأمم المتحدة� 3.5 :ألف قتيل من المدنيين ترامب :نحن من دمر ال�شرق الأو�سط
واالتفاق مع �إيران عار علينا
في �أفغان�ستان �سنة 2015

أودى الصراع المسلح بين الحكومة األفغانية وحركة
طالبان بحياة ما ال يقل عن  3.5ألف مدني سنة ،2015
بحسب تقرير لألمم المتحدة نشر مؤخراً.
وذكر التقرير أن نحو  7.5ألف مدني أصيبوا بجروح
مختلفة ،كما ارتفع عدد القتلى بين النساء واألطفال في
السنة المنقضية ،إذ أن  25في المئة من الضحايا هم من
األطفال ،ونسبة  10في المئة من النساء .هذا وقد انخفض
عدد القتلى مقارنة بسنة  2014بنسبة  4في المئة وارتفع
عدد المصابين بنسبة  9في المئة.
وقال رئيس بعثة المساعدة التابعة لألمم المتحدة
في أفغانستان نيكوالس هايسوم في بيان أمس «الضرر
الذي لحق بالمدنيين غير مقبول تماماً».
وكتب محققون إن الكثير من المدنيين يجدون أنفسهم
محاصرين وسط تبادل إطالق نار مع تصاعد القتال بين
قوات الحكومة المدعومة من الغرب وجماعات المقاتلين.
وأوض��ح التقرير أن االشتباكات البرية هي السبب
الرئيس لسقوط ضحايا من المدنيين إذ سجلت هذه
االشتباكات  37ف��ي المئة ،تليها ان��ف��ج��ارات القنابل
المزروعة على الطرق والتي سجلت  21في المئة ،ثم
الهجمات االنتحارية وسجلت  17في المئة.
وقفز عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب قوات األمن
الحكومية إلى  28في المئة من المجموع العام للضحايا،
مقارنة بـ  15في المئة عام .2014
وترجع الزيادة بنسبة تسعة في المئة في عدد الضحايا
المدنيين الذين سقطوا ضحايا للقوات العسكرية الدولية
بشكل كبير إلى الضربات الجوية األميركية في تشرين
األول على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بال حدود والتي
أسفرت عن مقتل  42شخصا ً بين عاملين ومرضى وأفراد
عائالت المرضى كما أصابت آخرين.
وكما كانت الحال في السنوات الماضية ألقي باللوم
على الجماعات المسلحة مثل حركة «ط��ال��ب��ان» في
غالبية عدد القتلى والمصابين المدنيين بنسبة  62في
المئة .واتهم المحققون المسلحين باستخدام أساليب

ألحقت أضرارا ً بالمدنيين سواء «بشكل متعمد أو من دون
تمييز».
من جهتها ،قالت دانييل بل مديرة برنامج حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة في أفغانستان «يشير
التقرير إلى التزامات تقدمت بها كل أطراف الصراع لحماية
المدنيين إال أن األرق��ام الموثقة في عام  2015تعكس
تباينا ً بين االلتزامات والواقع القاسي على األرض».
وأضافتٌ « :تظهر التوقعات باستمرار القتال خالل
األشهر المقبلة والمعدالت الحالية للضحايا المدنيين
الحاجة الملحة التخاذ جميع أط��راف الصراع خطوات
فورية للحيلولة دون إلحاق ضرر بالمدنيين».
في غضون ذلك ،قال عبد الرحمن سارغانغ مدير شرطة
والية هلمند جنوب أفغانستان ،إن عددا ً من عناصر قوات
األمن األفغانية قتلوا بهجومين انتحاريين في منطقة
سانجين ،مشيرا ً إلى أن مسلحين من حركة «طالبان»
شنوا هجومين انتحاريين في الوالية باستخدام سيارتي
(همفي) تابعتين للقوات األمنية استولوا عليهما في وقت
سابق.
وصرح عبد الرحمن سارغانغ أنه ،وبعد قتال عنيف
خسرت طالبان خالله  40مسلحاً ،فجر انتحاريان
سيارتي (همفي) أفغانيتين في مقري الشرطة وحاكم
اإلقليم ،مضيفا ً أن الشرطة طلبت من سائق السيارة
(الهمفي) األولى التوقف لكنه تجاهل التحذيرات فأطلقت
الشرطة عليه قذيفة صاروخية.
وأشار سارغانغ إلى أن انتحاريا ً بالسيارة الثانية فجر
نفسه قرب نقطة تفتيش تتولى حراسة مقري الشرطة
وحاكم اإلقليم ،مؤكدا ً أن  4من رجال الشرطة قتلوا فيما
أصيب  7آخ��رون ،بينما قال متحدث باسم الجيش إن
جنديا ً واحدا ً قتل وأصيب آخر.
جدير بالذكر أن طالبان استولت على كميات كبيرة من
األسلحة والمعدات من القوات الحكومية األفغانية بينها
سيارات (همفي) ومركبات أخرى مع تصاعد العمليات
المسلحة خالل العام الماضي.

الهند تعبر عن خيبة �أملها من بيع وا�شنطن
طائرات «�إف »16 -لباك�ستان
أعربت وزارة الخارجية الهندية
عن خيبة أملها من قرار واشنطن بيع
طائرات «أف  »16إلى باكستان ،كما
أبدت شكوكها في إمكانية أن يساعد
ذلك في الحرب على اإلرهاب.
وق��ال المتحدث المتحدث باسم
الخارجية الهندية فيكاس سواروب
في دلهي «خ��اب أملنا بالقرار الذي
توصلت إليه إدارة أوباما بالمصادقة
على بيع طائرات الـ  F16لباكستان.
ن��خ��ت��ل��ف ت��م��ام��ا ً م���ع ال��ط��روح��ات
األميركية القائلة إن مبيعات األسلحة
كهذه ستسهم في محاربة اإلرهاب»،
مشيرا ً إلى أن بالده تنوي استدعاء
السفير األميركي في دلهي «للتعبير
عن استيائنا».
ول��ك��ن وك��ال��ة ال��ت��ع��اون األم��ن��ي
وال���دف���اع���ي األم��ي��رك��ي��ة أك����دت أن
«ت��زوي��د باكستان ب��ه��ذه األسلحة
والدعم الملحق بها لن يغير الميزان
العسكري األساسي في المنطقة».
وقالت الحكومة األميركية ،إنها
وافقت على بيع ما يصل إلى ثماني
طائرات مقاتلة من طراز إف ،-16من
إنتاج شركة لوكهيد مارتن ،وأجهزة

رادار ومعدات أخرى لباكستان في
صفقة قيمتها  699مليون دوالر.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي
األم��ن��ي ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��دف��اع
األميركية (البنتاغون) التي تشرف
على مبيعات األسلحة الخارجية إنها
أخطرت أعضاء الكونغرس بالصفقة
المحتملة.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة إن ط��ائ��رات
«إف »-16ستسمح لسالح الجو

الباكستاني بالعمل في كل األجواء
وخ��ل�ال ال��ل��ي��ل ،وت��ح��س��ن ق���درات
باكستان على ال��دف��اع عن النفس،
وتعزز قدرتها على القيام بعمليات
مكافحة التمرد واإلرهاب.
وأمام أعضاء الكونغرس اآلن 30
يوما ً لوقف الصفقة إذا أراد ،على
الرغم من أن مثل هذه الخطوة نادرة
ألن الصفقات ُت��درس جيدا ً قبل أي
إخطار رسمي.

قال المرشح الجمهوري النتخابات
الرئاسة األميركية دون��ال��د ترامب
إن ال��والي��ات المتحدة مسؤولة عن
الفوضى في الشرق األوس���ط ،وإن
غزوها للعراق خطأ فادح.
وأضاف ترامب أثناء مناظرة مع
منافسه من الحزب الجمهوري جيب
بوش ،إن الواليات المتحدة صرفت
على غزوها للعراق  2ترليون دوالر،
وفقدت آالف األرواح ،موضحا ً أن
غ���زو ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة للعراق
هو خطأ ج��ورش ب��وش األخ األكبر
لجيب بوش ،قائالً« :كلنا يمكن أن
نرتكب أخطاء ،ولكن هذا الخطأ كان
مختلفاً ،كان يجب علينا أن ال نذهب
إل��ى ال��ع��راق ،نحن من دم��ر الشرق
األوسط».
واتهم ترامب الرئيس جورج بوش
اإلبن بالكذب وقال« :لقد كذبوا علينا.
قالوا إن هناك أسلحة دم��ار شامل،
ولكن لم تكن هناك أي أسلحة ،وكانوا
يعرفون ذلك جيداً».
ورد ج��ي��ب ب����وش ب��ح��دة على
الهجمات التي شنها ت��رام��ب عليه

وعلى شقيقه ،قائالً« :لقد ضقت ذرعا ً
من قيام باراك أوباما بتحميل شقيقي
مسؤولية كل المشاكل التي واجهها،
وبصراحة أنا غير آبه باإلهانات التي
يوجهها إلي دونالد ترامب».
وج����رت م�لاس��ن��ات ح����ادة بين
دونالد ترامب ،الذي يتقدم الساعين
لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في
االنتخابات الرئاسية في الواليات

المتحدة ،وكل من جيب بوش الحاكم
السابق لوالية فلوريدا والساعي أيضا ً
للترشح ،وعضو مجلس الشيوخ عن
والية تكساس تيد كروز.
واعتبر ترامب أن توقيع االتفاق
النووي مع إيران عار على الواليات
ال��م��ت��ح��دة ،وق����ال« :ال��م��ف��اوض��ات
التي أجريناها مع إي��ران هي أسوأ
مفاوضات رأيتها في حياتي».

نائب كوري جنوبي يطالب باغتيال كيم جونغ �أون

وا�شنطن ت�ضع �صواريخ «باتريوت»
في كوريا الجنوبية على �أهبة اال�ستعداد

وضعت ال��والي��ات المتحدة منظومة إضافية من
ص��واري��خ «ب��ات��ري��وت» ال��م��ض��ادة للجو ف��ي كوريا
الجنوبية على أهبة االستعداد مؤقتاً ،حسبما أفادت
به قناة «فوكس نيوز» األميركية.
وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا ً على
اختبارات ذرية وباليستية لبيونغ يانغ ،وكذلك بصدد
محادثات مزمع إجراؤها بين الواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية األسبوع المقبل بشأن نشر منظومات «ثآد»
األميركية المتنقلة في شبه الجزيرة الكورية.
وبحسب «فوكس نيوز» ،فإن أفراد بطارية تابعة
لقوات ال��دف��اع الجوي األميركية يستعدون حاليا ً
لعملية إط�لاق ص��اروخ باليستي تدريبي تستخدم
ص��واري��خ «باتريوت» (المرابطة في قاعدة جوية
أميركية قرب العاصمة سيول) العتراضه.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت في  6كانون الثاني
الماضي عن تفجير قنبلة هيدروجينية ،وفي  7من
الشهر الحالي فنفذت إطالق قمر اصطناعي بواسطة
ص��اروخ ،الخطوة التي يرى الخبراء أنها تهدف إلى
تطوير تقنيات صنع صواريخ باليستية.
وجاءت تصرفات بيونغ يانغ هذه انتهاكا ً لقرارات
مجلس األمن الدولي وأعلنت دول كثيرة عن إدانتها
وبدء مشاورات بشأن إمكانية تشديد عقوبات دولية
مفروضة ضد كوريا الشمالية.
جاء ذلك في وقت دعا النائب الكوري الجنوبي ها
تاي كيونغ الرئيس أن يأمر باغتيال الزعيم الكوري
الشمالي ،كيم جونغ أون ،بحجة أن الموت هو الشيء
الوحيد الذي يمنعه من استخدام األسلحة النووية.
وأضاف ها تاي كيونغ ،النائب الكوري الجنوبي
عن حزب ساينري الحاكم ،في مقابلة مع محطة واي

تي اإلذاعية ،أنّ «الجميع سيكونون سعداء إذا تمت
إزالة كيم جونغ أون من الوجود».
يذكر أن النائب ها ناشط حقوقي سابق ،وقد سوغ
طلبه بالقول إن كيم جونغ أون مجرم ،مشيرا ً إلى أن
التخلص من مجرم ال يخالف القوانين الدولية ،مضيفا ً
أن كوريا الجنوبية كانت لديها فرصة سانحة منذ
 4أو  5أعوام لقتل كيم قبل أن يطلق العنان لحرب
نووية.
واقترح ها أن تعلن الرئيسة ب��ارك جيون هاي،
صراحة ،نية اغتيال كيم جونغ أون ،وتحصل على
الدعم ال��دول��ي لهذه الجهود ،ال سيما من الواليات
المتحدة واليابان.
جدير بالذكر أن التحريض على قتل الزعماء له
ج��ذوره في تاريخ المواجهة بين الكوريتين .فقد
قامت بيونغ يانغ بمحاولتين فاشلتين على األقل
الغتيال بارك تشونغ هي والد رئيسة كوريا الجنوبية
الحالية .إحدى هاتين المحاولتين جرت عام ،1968
وقد قام بها قرابة  30من رجال الكوماندوس حين
هاجموا القصر الرئاسي ،البيت األزرق.
وردا ً على تلك العملية ،خططت كوريا الجنوبية
لشن هجوم ضد الزعيم الكوري الشمالي ،كيم ايل
سونغ ،جد كيم ،إال أنها ألغت العملية في آخر لحظة.
وفي عام  ،1979اغتال رئيس وكالة المخابرات
المركزية الكورية الجنوبية ،كيم جاي كيو ،زعيم
كوريا الجنوبية بارك تشونغ هي.
وتكرر السيناريو نفسه مع خليفة ب��ارك تشونغ
هي ،الرئيس تشون دو هوان ،الذي نجا من الموت عام
 1983حين اس ُتهدف بتفجير قتل فيه  21شخصا من
بينهم  4وزراء.

