10

السنة الثامنة  /اجلمعة  10 /حزيران  / 2016العــدد 2099
Eighth year / Friday / 10 June 2016 / Issue No. 2099

عربيات  /دوليات

كوالي�س
خفايا

ال انتقائية في التعامل مع الإرهاب...؟

خطاب بلغة وطن
 سناء أسعد
أي قراءة جديدة لمستجدات وتطورات األح��داث الجارية ،ال
أمام ّ
تكمن أهمية التقييم في فصل األمور وتوسيع حجم المسافات في ما
بينها ...بقدر ما هي حصلية لربط ك ّل نقطة وفاصلة وإشارة استفهام
تعجب بك ّل ورقة من أوراق دفتر األزمة السورية منذ بدايتها،
وعالمة ّ
ألنّ الحرب التي تدور على األرض السورية بمؤثراتها كافة .لم تكن
حربا ً بمدار واتجاه واح��د ،وال بفلك وبمرحلة واح��دة ،وإنما كانت
بمراحل ع��دي��دة وات�ج��اه��ات مختلفة ومنعطفات وتقلبات كثيرة لم
تشهدها دولة في العالم...
وس��ط النيران التي تشتعل على أكثر من جبهة محليا ً وإقليميا ً
ودولياً ،سياسيا ً وعسكرياً ...يكثر الحديث عن تغيّرات تلوح في األفق
بالنسبة لسياسة ّكل من آل سعود وأردوغان اتجاه األزمة السورية،
تراخ أو مرواحة
كما أنّ التشكيك في مطلق أهمية الدور الروسي دون ٍ
لحسابات روسية بحتة يكاد يتح ّول إلى اتهامات بأعلى سقف لها عند
مطب ،أو فرملة لعجلة األحداث...
ّ
أي ّ
هذا التشكيك يتبناه فريقان ،األول :هو الفريق ال��ذي كان يشكك
أي تدخل لروسيا
بجدية ال��دور الروسي منذ بداية األزم��ة ،ويرمي ّ
في سورية في خندق المصالح البحتة لها تارة ،أو في خندق التبعية
والوصاية تارة أخرى ،والذي يت ّم حصره في بوتقة التنافس الروسي
األميركي في سباق كبير لوصول أحدهما إليه أوالً.
هذا الفريق لم تنبثق شكوكه من محض الفراغ ،وإنما من مؤشرات
ودالالت ع��دي��دة ،ل��م يكن ب��اإلم�ك��ان تجاهلها دون ط��رح العديد من
األسئلة ،من مرحلة الفيتو وص��والً إلى عاصفة السوخوي ،فاألمر
سيان هنا عند ه��ذا الفريق ،فالفيتو ال��ذي لم يكن كافيا ً أم��ام ما كان
يجري في الميدان ،تقابله اآلن عاصفة السوخوي التي صارت غبارا ً
مهب ري��اح الهدنة المشؤومة ...وجليد المفاوضات العقيمة...
في ّ
حيث ال تتوقف ك ّل من موسكو وواشنطن عن تراشق التهم في ما
بينهما ضمن اطار االتفاقيات الكبرى التي أبرمت بأطروحات مشتركة
بين األخيرتين ...سواء أكانت الهدنة أو المفاوضات ،فالفشل كان
حصيلتهما ،فال المفاوضات أثمرت وال الهدنة كذلك ،بل على العكس
كانت الهدنة سببا ً لتقوية تمركز وجهوزية المجموعات اإلرهابية
وإلمدادها بأسلحة أكثر تطورا ً عبّر الحدود التركية والسعودية ،األمر
الذي تغاضت عنه أميركا وتجاهلته ...على الرغم من أ ّنه أه ّم الشروط
التي كان يجب أخذها بعين االعتبار إلنجاح ما ت ّم االتفاق عليه...
أما الفريق الثاني :فهو الذي على يقين كامل بأنّ روسيا هي الحليف
الصديق ،ولو كانت هناك مجموعة من المصالح التي تتطلب من روسيا
التواجد على األرض السورية يستحيل لهذه المصالح أن تفتح أبواب
التبعية وتغلق أب��واب السيادة ،ألنه على اليقين األكبر بأنّ حكومته
بقيادة الرئيس بشار األسد لن تقبل إال بسورية موحدة ذات سيادة
واستقاللية كاملة متكاملة على كافة األصعدة مهما كان الثمن ومهما
بلغ حجم التضحيات .ولكن هذه الثقة لم تغيب االستمرارية الدائمة
لحة لضرورة حسما ً عسكريا ً أمام هذا االنغماس في
في الطلبات ال ُم ّ
أوحال المماطالت الغامضة ،والمهل المحسوبة من عمر السوريين
ومن دمائهم وأوجاعهم التي صارت جدوالً زمنيا ً وأوراق وحقائب...
ومؤتمرات وحمالت...
في خض ّم هذه األح��داث وتزاحم الشكوك واالنتظار الطويل على
حافة الترقب ومشارف التح ّول يط ّل الرئيس بشار األسد ليلقي خطابا ً
في ال��دور التشريعي الثاني في مجلس الشعب ...أشاد فيه بأهمية
دور الحلفاء (روسيا وايران والمقاومة) إلى جانب الجيش السوري
في االنجازات الكبيرة التي تحققت على األرض وقلبت الموازين...
عبّر توجيه الشكر لمواقفهم الثابتة ضمن إطار المحافظة على وحدة
واستقاللية ك ّل دولة في ممارسة سيادتها ،كهدف أولي وأساسي
لهذا الحلف المشترك ،لتدمير الهيمنة األميركية ،وتمزيق المشروع
الوهابي ،ووضع ح ّد لشيطنة السلطان العثماني أردوغان...
على الرغم من أنّ الرئيس األسد كان واضحا ً بسيطا ً غير متكلّف،
وطمأن السوريين للجانب الروسي بعيدا ً عن المعمعات اإلعالمية ،في
إشارة إلى عدم وجود أ ّية خالفات وانقسامات أو امالءات مفروضة،
بين روسيا وسورية من جهة ،وال تراجع عن مواقف ،وتقديم تنازالت
لتبادل مصالح أخرى بين واشنطن وموسكو من جهة أخرى...
ت ّمت قراءة خطاب األسد من البعض عن الهدنة والمفاوضات إال أنه
نسف المساعي والجهود الروسية مع أميركا التي باءت بالفشل...
ّ
وليس هذا فحسب ،بل ُيضاف إليه أنّ األسد ينسف الح ّل السياسي
الذي تسعى إليه روسيا دائما ً بكليته وعدم صيرورته ،إذا ما كان خارج
بنود ورق��ة المبادئ التي قدّمها الدكتور بشار الجعفري للمبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،دون الحصول على أ ّية إجابة ،إضافة
إل��ى اتهامه لوفد المعارضة بالخونة ،وتط ّرقه للفراغ ال��ذي أحدثه
إصرار ذلك الوفد على جملة الشروط الغير متوازنة وال المنسجمة،
والتي كانت تتصدّر جوالت المفاوضات حتى قبل انعقادها بشكل
جدّي وكامل...
ليس ب��األم��ر المفاجئ أن تختلف ال �ق��راءات والترجمات لخطاب
الرئيس األسد ،وأن يكون محط جدل ونقاش كبيرين ،ألسباب عديدة
أهمها.....
أوالً :أنّ األسد لم يلق خطابا ً عاديا ً في ظروف طبيعية ،وإنما كان
نتاجا ً لتح ٍّد كبير في ظروف استثنائية.
ثانياً :درج��ات الثقة واالرت�ي��اح العالية التي ميّزت خطاب األسد
عن سابقاته كانت تبدو واضحة على مالمح وجهه وحركات يديه
باإلضافة إلى نبرة صوته ،وهنا كثرت األسئلة عن المعطيات التي
استند إليها وبنى عليها األسد ثقته الكبيرة هذه ،وكأنّ المعركة في
مراحلها األخ �ي��رة ،وبالرغم م��ن أنّ الوقائع على األرض متشابكة
ومعقدة كثيراً ،كما أنّ الرقة تكاد تتح ّول إلى حلبة ص��راع ومحطة
سباق عنيف ،بين الجيش ال�س��وري وروس�ي��ا من جهة وبين قوات
سورية الديمقراطية وأميركا من جهة أخرى...
خ�ط��اب الرئيس األس��د ل��م يختصر مشهد األح ��داث ف��ي سورية
فقط ...بل كان خطابا ً بلهجة الوطن الذي كان وسيبقى حرا ً أبياً.
بلهجة ال��دم ال�س��وري الطاهر ال��ذي س��ال على األرض السورية
دفاعا ً عن وحدتها وكرامتها ،بنكهة العرفان بالجميل لمالحم البطولة
والصبر والصمود التي تميّز بها أبطال الجيش العربي السوري،
فكان خطابا ً تاريخيا ً برسائل عديدة أه ّمها.
أوالً :ال تفاوض في نطاق التنازل عن مبادئ لو ت ّم التنازل عنها
مسبقاً ،لما كانت المؤامرة وال كانت اآلن حبرا ً مصبوبا ً في ورقة على
طاولة مهجورة...
ثانياً :فشل المفاوضات والهدنة ...ليس اتهامات أو نسفا ً للجهود
الروسية ،فاألسد لم يقل أ ّنه ت ّم فرضهما على الحكومة السورية ،أو
أنّ األخيرة تع ّرضت للضغوط فوض ّعت تحت األمر الواقع مضطرة
للقبول وال�م��واف�ق��ة ،ألنّ م��ن يتمسك ب��ال�س�ي��ادة ال يمكن أن يتقبّل
اإلمالءات ،وإنما المقترحات جميعها كانت تطرح باالتفاق وباإلجماع
وليس باإلجبار وال �ق��وة ،على ال��رغ��م م��ن قناعة الحكومة السورية
وإدراكها الكامل باضمحالل النتائج االيجابية أمام فيضان السلبيات
التي تتكاثر حتى اليوم في محيطها ...ولكن! اليمكن التغاضي عن
مسار الحلول المطروحة ،وال سيما أنّ األزمة تش ّعبت وتفلتت من ك ّل
حدود.
ث��ال�ث�اً :ال ق�ن��وات مفتوحة إلع ��ادة النظر ف��ي صياغة ال�ع�لاق��ة مع
أردوغان من جديد ،فالسياسة التي قادت إلى الهدنة وإلى المفاوضات
ال يمكن أن تفتح الطريق المغلقة في وجه السفاح الفاشي الذي يعيش
أيامه السياسية األخيرة ،أمام هذا التخبّط الواضح الذي تشهده تركيا
على أكثر من صعيد ،سواء داخليا ً أو خارجيا ً نتيجة جنونه وحماقته،
حتى كادت سجونها تمتلئ باإلعالميين والصحافيين المعارضين
لسياسة ﻷردوغان.
رابعاً :هناك حملة عسكرية ضخمة تع ّد عدّتها لتحرير مدينة حلب
التي ستكون مقبرة ألحالم وأوهام السلطان العثماني.
خامساً :ال لدستور طائفي وال تسامح مع من يريد تقسيم سورية،
وإنْ لم نكن هواة حروب ،ولكن عندما تفرض علينا لن نخرج منها اال
منتصرين انتصارا ً كامالً بتحرير ك ّل شبر من أراضي سورية..
وأخيراً ...شكرا ً روسيا وايران والمقاومة ،أما كلمات الشكر فال
تفيكم حقكم أيها األبطال ...أبطال الجيش العربي السوري ،فلوالكم
ولوال صمودكم ،لما كنا ولكانت سورية أثرا ً بعد عين.

 راسم عبيدات
اإلره��اب واح��د س��واء قامت به دول أو مجموعات أو أف��راد ،وهو
ليس مرتبطا ً بفكر أو مذهب أو دين محدّد ،ولكن الخالف بأنّ بعض
القوى والدول تحتضن وتدعم قوى إرهابية من أجل خدمة مصالحها
وأهدافها سياسية كانت أم اقتصادية ،وهي تتعامل مع اإلره��اب
بشكل انتقائي وبمعايير مزدوجة متعارضة مع ك ّل القيم والمبادئ
والقوانين الدولية ،وهذا من شأنه أن يشكل بيئة حاضنة لمثل هذه
الجماعات أو الدول اإلرهابية ،ويمكنها من ممارسة ومواصلة أعمالها
اإلرهابية من قتل وتدمير دون أيّ محاسبة أو مساءلة ،حتى يصل
األمر إلى وصف ما تقوم به من أعمال إرهابية بأ ّنها أعمال مشروعة أو
دفاع عن النفس ،أو تأتي كر ّد فعل «مشروع» على ما يمارسه النظام
السياسي الذي تقوم بمحاربته ،فعلى سبيل المثال ال الحصر «دولة
االحتالل اإلسرائيلي مارست سياسة التطهير العرقي والقتل والطرد
والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني ،ولكن رغم ك ّل ذلك هناك
من دول الغرب االستعماري وأميركا من وقفوا الى جانب «إسرائيل»
ووصفوا جرائمها واغتيالتها وعملياتها العسكرية وعقوباتها المخالفة
لك ّل األعراف والمواثيق واالتفاقيات الدولية ،بأنها شكل من أشكال
الدفاع عن النفس وتأتي ردا ً على «اإلرهاب» الفلسطيني ،منطق مقلوب
تحويل الجالد الى ضحية والضحية الى جالد».
والقوى االستعمارية وأميركا لم تدعم فقط دوال ً تمارس اإلرهاب،
كما هو حاصل مع «إسرائيل» ،بل في سياقها التاريخي ،كأنظمة
و»متوحشة» داست على ك ّل القيم والمعايير
رأسمالية «متغ ّولة»
ّ
والمواثيق واالتفاقيات اإلنسانية والدولية التي تشبعنا تنظيرا ً بها من
حرية وعدالة وديمقراطية وحقوق إنسان وحق تقرير مصير وغيرها،
فهي استخدمت قوتها العسكرية وتدخلت مباشرة في قلب أنظمة حكم
جاءت على أنقاض ديكتاتوريات كانت تدعمها وتحميها ،كما حصل في
تشيلي ونيكاراغوا وإيران وفنزويال وبنما وغيرها من البلدان األخرى.
وليس هذا فحسب فنحن رأينا في سبيل مصالحها ،كيف وظفت
قوى ما يس ّمى بالجهاد العالمي «القاعدة» والعرب األفغان في حربها
مع االتحاد السوفياتي ،عندما دعمتهم بالسالح والمال والرجال في
أفغانستان لخدمة مصالحها ،ولضرب الوجود السوفياتي هناك،

حتى وصل األمر بالرئيس األميركي الراحل ريغان إلى ح ّد وصفهم
بأ ّنهم مناضلون من أجل الحرية ،ولكن عندما أنهوا مهمتهم ،وخرجوا
عن طوع مشغليهم ،جرت محاربتهم ووصفهم بالجماعات اإلرهابية.
منذ أكثر من خمس سنوات جرى استغالل وتوظيف الجماعات
اإلرهابية التي تنهل من الفكر الوهابي التكفيري ،والمتسلحة بفكر
الكهوف والسجون في طورا بورا وغوانتنامو من جماعة «القاعدة»
ومتف ّرعاتها من «داع��ش» و»النصرة» و»جيش اإلس�لام» و»أح��رار
الشام» وغيرها من المس ّميات والعناوين لنفس المنتج في القيام
بعمليات قتل وارتكاب مجازر ومذابح لم يعهدها التاريخ البشري
ال قديما ً وال حديثاً ،وكذلك التخريب والتدمير والنهب واالغتصاب
والتهجير والطرد القسري الثنيات بأكملها ،ناهيك عن تدمير ك ّل
المنجزات والمواريث الحضارية واإلنسانية ،ونهب وسرقة اآلثار
وغيرها.
ورغم ك ّل ذلك وجدنا بأنّ تلك الجماعات اإلرهابية ،جرى دعمها
بك ّل األمكانيات من العديد من الدول العربية واإلقليمية والدولية في
حروبها ومعاركها العدوانية واإلجرامية ،ض ّد األنظمة القائمة في
دولها ،كما حدث في ليبيا والعراق ومن ثم في سورية ،حيث جرى
ّ
ضخ مئات المليارات من الدوالرات وأحدث أنواع السالح واالحتياطي
البشري اإلرهابي من أكثر من  80دولة من أجل تدمير سورية وتقسيم
جغرافيتها وتفكيك جيشها ونهب خيراتها وثرواتها وإسقاط قيادتها.
ورغم ك ّل ما قامت وتقوم به هذه الجماعات اإلرهابية من مجازر
وعمليات إرهابية ،ال تزال مشيخات النفط والكاز الخليجية وجماعة
الخليفة السلجوقي ومعهم أميركا و»إسرائيل» وبريطانيا وفرنسا،
يرفضون تصنيفها كقوى مجرمة وإرهابية ،ولكن تحت الضغط
وما حققه الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه وأصدقائه الروس
واإليرانيين وحزب الله من انتصارات عسكرية دفع بأميركا وحلفائها
للموافقة على مضض على تصنيف «داع��ش» كجماعة إرهابية،
وإنْ استمروا بدعمها في الس ّر ،وما زالوا يرفضون اعتبار حليفتهم
«النصرة» كقوة إرهابية يجب العمل على اجتثاثها ،رغم أ ّنها مصنفة
كذلك في األمم المتحدة.
اإلره��اب عندما يضرب في سورية أو الضاحية الجنوبية في
لبنان ،أو في اليمن ال يجري إدانته أو التنديد به واستنكاره والدعوة
إلى اجتثاثه ،بل نجد من يخترع ويجد التبريرات والمسوغات له،
سبحان الله قوى مغرقة بالتطرف واإلره��اب واإلقصائية تقاتل من

أجل «الحرية» و»الديمقراطية» و»التعدّدية» ،هو «العهر» بح ّد ذاته،
فهذه القوى اإلرهابية عندما ضربت في باريس ،قامت الدنيا ولم تقعد
وعقدت المؤتمرات وتداعى زعماء ورؤساء الدول ،بمن فيهم من يمارس
اإلرهاب بحق شعبه ،لحضور مؤتمر في باريس يج ّرم «داعش» ويندّد
بإرهابها ،أما جرائمها هي وأخواتها ومتف ّرعاتها األخرى في العراق
وسورية على وج��ه التحديد فال يجب إدانتها وال تجفيف منابع
ومصادر دعمها وتسليحها وتمويلها ورعايتها وحضانتها؟ فهي تخدم
مصالح وأهداف تلك الدول بفرض مشروع سايكس – بيكو جديد على
المنطقة العربية يقسمها على أساس المذهبية والطائفية.
اإلره��اب  ،ضرب في األردن ،في أول يوم من أيام شهر رمضان،
ُ
حيث أدّى هذا الهجوم اإلرهابي إلى
وبالتحديد في مخيم البقعة،
استشهاد خمسة من قوات األمن األردنية ،هذا العمل ليس بالبريء ،بل
هناك قوى خططت له وكانت «داعش» أداته التنفيذية ،فهو يستهدف
ضرب لحمة النسيج المجتمعي الوطني واالجتماعي األردني ،وال غرابة
إذا ما كان الهدف إحداث حالة من االقتتال األردني -الفلسطيني ،تمهيدا ً
لما يس ّمى بمشروع الوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية ،ولذلك
على الحكومة والدولة األردنية التي استجابت للشروط واإلمالءات
الخارجية عربية ودولية ،بأن وف ّرت حاضنة وبيئة لتلك الجماعات
اإلرهابية ،وسهّلت دخولها وتسليحها من أراضيها الى سورية لكي
تمارس ك ّل أنواع القتل والتدمير ،خدمة لمشاريع معادية ،أن تصحو
اآلن وقبل فوات األوان ،بأ ّنه ال أمن لإلرهاب ،فهو عندما يتم ّكن يتم ّرد
ّ
مشغليه وحاضنيه ،فلتكن عملية الهجوم على مق ّر المخابرات
على
األردنية في مخيم البقعة ،واستشهاد خمسة من أفرادها ،ناقوس خطر
يدق أمامها ،بالعمل بال هوادة على اجتثاث وتصفية القوى اإلرهابية،
مؤسساتها المتسترة
وتدمير حواضنها وقطع شريان تمويلها وإغالق ّ
باالجتماعية واإلغاثية ،ووقف ك ّل وسائل التحريض التي تمارسها
ومؤسساتها ووسائلها اإلعالمية.
عبر مساجدها
ّ
فاإلرهاب يجب التعامل معه على قاعدة واحدة ،وليس االنتقائية،
فال يوجد إرهاب سيّئ وإرهاب جيّد .جيّد عندما يضرب في سورية
والعراق والضاحية الجنوبية واليمن ،وسيّئ عندما يضرب في أيّ
دولة أو مدينة تابعة للحلف األميركي – الصهيوني االستعماري
الغربي.
Quds.45@gmail.com

قالت مصادر عسكرية
متابعة لوضع سورية
الميداني إنّ القوات التي
تعمل تحت علم سورية
الديمقراطية وتتشكل
عموما ً من األكراد
تض ّم قرابة نصفها من
وحدات خاصة اميركية
بريطانية فرنسية يزيد
عددها عن خمسة آالف،
وتهدف إلى استنهاض
وض ّم أوسع تشكيل
من الجماعات المسلحة
السورية التي تدفعها
الحرب على «النصرة»
إلى الهرب نحو المظلة
األميركية لإلمساك
بجغرافيا سيطرة
«داعش» وتوظيفها في
جنيف بوفد مفاوض
جديد بدون السعودية
وتركيا.

ا�ستمالة �أن�صار �ساندرز و ر�أب ال�صدع بين الديمقراطيين من �أولى مهمات هيالري

�سيناتور ما�سات�شوت�س تبحث فكرة تر�شحها نائبة لكلينتون
أ ّكد مقربون من السناتور األميركية إليزابيث وارين،
أ ّن��ه��ا ت��درس فكرة ترشحها لمنصب نائبة للمرشحة
الديمقراطية المحتملة ،في انتخابات الرئاسة هيالري
كلينتون لكنها تلمس عقبات تعترض هذا الخيار.
وذك��ر أحد المصادر أنّ واري��ن تخشى االنضمام إلى
كلينتون في بطاقة انتخابية واحدة ألسباب منها التشكك
في أن ترشح امرأتين سيمنح الديمقراطيين فرصة أفضل
لهزيمة المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب.
ه��ذا ويجري مستشارو واري��ن ات��ص��االت مكثفة مع
ُ
حيث أصبحت المحادثات أكثر كثافة
فريق كلينتون،
في األسابيع القليلة الماضية ،في وقت أش��ارت وارين
لمقربين ،أ ّنها مهتمة بفكرة أن ُتصبح نائبة لكلينتون
لكنها لم تناقش األمر ال مع كلينتون وال مع أي شخص آخر
من حملتها.
وواري��ن التي تعتبر من أش��د الديمقراطيين انتقادا ً
لدونالد ترامب ،كتبت سلسلة من التعليقات وص ّفت فيها
رجل األعمال وقطب العقارات بأ ّنه عنصري مولع بالجنس
ويعاني من رهاب األجانب ،وقالت إنها ستخوض معركة
لتضمن أنّ «المزيج السام من الكراهية وانعدام األمن الذي
يمثله لن يصل أبدا ً إلى البيت األبيض».
كما تلتزم وارين بطرح أجندتها السياسية الخاصة
التي وصفتها المصادر ،بأ ّنها «أكثر تقدمية» من مواقف
كلينتون الوسطية ،كما وتخشى أن يكون صوتها كنائبة
للرئيس أو كوزيرة أقل تأثيرا ً عما هو عليه اآلن في مجلس
الشيوخ فيما يتعلق بقضايا تمثل أولوية بالنسبة لها مثل
معالجة التفاوت في الدخول.
وواري��ن التي تمثل والي��ة ماساتشوتس في مجلس
الشيوخ األميركي ،وقفت على الحياد في بداية السباق
الديمقراطي وكانت المرأة الوحيدة في المجلس التي لم
تلق بثقلها خلف أول مرشحة في االنتخابات الرئاسية
عن حزب كبير.

و يقول مراقبون أ ّنه في حال انضمامها (وارين) لبطاقة
كلينتون االنتخابية ،فقد تساعد في تحفيز التقدميين
وتكسب أص���وات أن��ص��ار منافسها بيرني س��ان��درز ،و
الذي تنسجم أفكاره معها فيما يخص كبح جماح «وول
ستريت» وتفكيك البنوك الكبرى.
في غضون ذل��ك ،أ ّك��د المراقبين أنّ استمالة أنصار
بيرني ساندرز ،ستكون أول مهمة لكلينتون بعد أن تأ ّكدت
هذا األسبوع أ ّنها ستصبح مرشح الحزب الديمقراطي،
و أش��اروا أنّ ه��ذه المهمة ستكون أصعب المهام التي

البرلمان الأوروبي يوافق على ت�شكيل لجنة
للتحقيق في ف�ضيحة «�أوراق بنما»

وافق النواب األوروبيون ،على تشكيل لجنة تحقيق
مكلفة للتدقيق في فضيحة «أوراق بنما» ،التي ّ
كشفت
لجوء الكثير من الشخصيات إلى شركات األوفشور بهدف
التهرب من الضرائب.
وستبدأ لجنة تضم  65من نواب البرلمان األوروب��ي
وعلى مدى األشهر الـ 12المقبلة بالتحقيق مع المسؤولين
والمدراء التنفيذيين ،بشأن أيّ عالقة لهم بمكتب المحاماة
البنمي «موساك فونسيكا» ال��ذي يتهم بمساعدة آالف
األثرياء والمسؤوليين الحكوميين في العالم على تأسيس
شركات «أوف��ش��ور» وهمية ،استخدموها على ما يبدو
إلخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.
وسيبدأ ال��ن��واب عملهم ه��ذا الصيف ،وق��ال النائب
بورخارد بالز ،من جماعة اليمين الوسط التي تعد األكبر
في البرلمان ،إ ّن��ه سيتم طلب شهادة مكتب «موساك
فونيسكا» أو الحكومة البنمية في القضية.
من جهتها ،قالت النائبة األوروبية إيفا جولي الناطقة
باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة ،بعد
االتفاق على تفويض لجنة التحقيق ،إن اللجنة يمكنها
متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول «لوكسيلوكس»،
ّ
وكشفت نظام تهرب ضريبي
وال��وث��ائ��ق التي سربت
ل��ل��ش��رك��ات ال��م��ت��ع��ددة الجنسيات ف��ي لوكسمبورج

خصوصاً.
وأضافت إيفا جولي أنّ اللجنة ستركز تحقيقاتها على
التعاون بين ال��دول ودور الوسطاء ،بمن فيهم وسطاء
القطاع المالي ومكاتب المحامين.
وك��ان مؤتمر رؤس��اء البرلمان األوروب���ي ال��ذي يضم
رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية ،اتفق
في اجتماع يوم  2حزيران ،على تفويض اللجنة لدراسة
المخالفات المحتملة لقانون االتحاد األوروب��ي ،من قبل
المفوضية األوروب��ي��ة وال��دول األعضاء في مجال غسل
األموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.
وكان النواب األوروبيون من أحزاب الخضر ،اقترحوا
في  7نيسان ،إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات
المالية المعقدة ،التي أقامتها شخصيات ف��ي بنما،
وخصوصا ً األوروبية منها.
جدير بالذكر أنّ وثائق مكتب «موساك فونسيكا» التي
نشرها اتحاد الصحفيين االستقصائيين وعددها 11.5
مليون وثيقة منذ مطلع نيسانّ ،
كشفت استخدام شركات
األوفشور على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر
ُ
حيث أدت الفضيحة إلى فتح تحقيقات
مالذات ضريبية،
في عدد من دول العالم ،ودفعت رئيس الوزراء األيسلندي
ووزير إسباني إلى االستقالة.

تنتظرها.
وق���ال دي��م��ق��راط��ي��ون م��ن المعسكرين (س��ان��درز –
كلينتون) إ ّنهم يتوقعون أن تمد هيالري يدها بمزيد من
أغصان الزيتون لبيرني في األسابيع المقبلة ،بما في ذلك
قبول حلول وسط في برنامج القضايا الذي سيتم تبنيه
في مؤتمر الحزب إلع�لان مرشحه ال��ذي يعقد في تموز
المقبل وكذلك إصالحات عملية االنتخابات التمهيدية ،في
الحزب الديمقراطي التي انتقدها ساندرز وقال إ ّنها مزيفة
ومتحيزة لصالح المؤسسة الحزبية.

وربما ال يكون من السهل إقناع كل أنصار ساندرز الذين
ساعدوا في دفعه إلى األضواء على المستوى الوطني ،بعد
أن كان مغمورا ً على الساحة السياسية وهللوا لرسالة
المساواة في الدخل التي طرحها ،وما نادى به من إصالح
عملية تمويل الحمالت االنتخابية وحديثه عن الفساد في
«وول ستريت».
هذا وتوصل استطالع للرأي العام من تنظيم «رويترز
 إبسوس» في آيار الماضي إلى أن أنصار ساندرز ازدادوااعتراضا ً على كلينتون في الشهور القليلة الماضية ،وأنّ
أقل من نصفهم يقولون إ ّنهم سيدلون بأصواتهم لها إذا ما
أصبحت مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي.
وفي سياق متصل ،قال الرئيس االميركي باراك أوباما
في مقابلة تلفزيونية إ ّنه يأمل أن يبدأ رأب االنقسامات
بين الديمقراطيين خالل األسبوعين القادمين ،وقال أوباما
«أملي أنه على مدى األسبوعين القادمين سيكون بمقدورنا
وضع األمور في نصابها».
أوباما قال «كان شيئا ً صحيا ً للحزب الديمقراطي أن
يكون لديه انتخابات أولية تنافسية» وأشاد بساندرز
«للمجهود الضخم واألفكار الجديدة» التي جلبها إلى
الحملة .وأضاف «هو د ّفع الحزب وتحداهم .أظن أنّ ذلك
جعل هيالري مرشحا ً أفضل».
وفي المقابلة قال أوباما أنّ الدور الرئيسي الذي سيقوم
في هذه العملية هو تذكير الشعب األميركي ،بأنّ منصب
رئيس الواليات المتحدة هو «وظيفة حساسة ...هذا ليس
تلفزيون الواقع» في إنتقاد موجه إلى المرشح الجمهوري
المفترض دونالد ترامب الذي شارك بالتمثيل في برنامج
لتلفزيون الواقع.
من جهته ،سئل المتحدث باسم البيت األبيض جوش
إيرنست عما إذا كان أوباما يعتقد أ ّنه ينبغي لساندرز أن
ينهي حملته االنتخابية ،فأجاب قائالً إنّ السناتور «له كل
الحق في أن يتخذه بنفسه قراره بشأن مسار حملته».

وزير دفاع تركيا :ق�ضينا على �أكثر من �« 7600إرهابي» منذ تموز الما�ضي

رئي�س البرلمان الألماني يوبِّخ �أردوغان
وج��ه رئيس البرلمان األلماني
نوربرت المرت توبيخا ً حادا ً للرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان ،ردا ً
على الهجمات التي شنها األخير
على ن��واب البرلمان األلماني ذوي
األص��ول التركية .وقال المرت أمس
في البرلمان «لم أكن أتوقع أن يكون
ممكنا ً أن يربط رئيس دولة منتخب
دي��م��ق��راط��ي �اً ،ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي
والعشرين انتقاده لنواب منتخبين
ديمقراطيا ً ف��ي البرلمان األلماني
بالتشكيك في أصلهم التركي وأن
يصف دمهم بأ ّنه فاسد».
وأضاف رئيس البرلمان األلماني
«أرف���ض بكل صيغة ممكنة اتهام
أعضاء في هذا البرلمان بأنهم ناطقون
باسم إرهابيين»« ...سنرد على ذلك
بالشكل المناسب بكل اإلمكانيات
المتاحة لنا في إطار القانون».
وك����ان أرودغ������ان وص���ف ن��واب
ال��ب��رل��م��ان األل��م��ان��ي ذوي األص��ول
التركية ،بأ ّنهم ذراع ممتدة لحزب
العمال الكردستاني المحظور في
تركيا ،بسبب تصويتهم بالموافقة

على قرار البرلمان باعتبار ما جرى
لألرمن على يد األتراك في عام 1915
إبادة جماعية .وقال « البعض يقول
إنهم أتراك ..أي نوع من األتراك إذا؟..
البد من فحص دمهم من خالل إجراء
تحليل ف��ي المختبر» ،مشيرا ً إلى
هؤالء النواب.
وأثارت تصريحات الرئيس التركي
استياء واسعا ً في ألمانيا .وفي أعقاب
هذه التصريحات تلقى البرلمانيون
ذوو األصول التركية عبر اإلنترنت،
تهديدات كثيرة بالقتل.
من جهته وج��ه رئيس البرلمان
األوروب�����ي م��ارت��ن ش��ول��س رس��ال��ة
ألردوغ����ان ينتقد فيها تصريحات
أردوغ����ان بحق البرلمانيين ذوي
األص��ول التركية .وكتب « ال يجب
إط�لاق��ا ً ال��رب��ط ب��ي��ن ال��ن��واب ال��ذي
يتحركون وفق إط��ار ال��دور المنوط
بهم وبين اإلرهابيين مهما بلغت
درج���ت االخ��ت�لاف��ات ف��ي م��وض��وع
سياسي» ،مضيفا ً في الرسالة ،التي
ح��ص��ل م��وق��ع «شبيغل أون�لاي��ن»
األلماني على نسخة منها ،أنّ «تصرفا ً

كهذا يمثل شرخاً ،أدينه بقوة».
جاء ذلك في وقت ،قال وزير الدفاع
التركي فكري إيشيق ،إ ّنه «تم القضاء
حتى اآلن على أكثر من  7آالف و600
عنصر من المنظمة اإلرهابية (بي كا
كا)» منذ تموز الماضي ،بحسب قوله.
جاء ذلك في كلمة له خالل زيارته
فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم،
بوالية «قوجه إيلي» شمال غربي
البالد ،أ ّكد خاللها أ ّنهم سيواصلون
مكافحة اإلره��اب بشكل حازم حتى
يقوم عناصر الكردستاني بالتخلي
عن السالح ،ودفنه ،ومغادرة حدود
تركيا.
وأشار إيشيق إلى أنّ أكثر من 500
قتيل ارتقوا منذ انطالق العمليات
إلعادة األمن واالستقرار بعد استئناف
«بي كا كا» ،مؤكدا ً أنّ عمليات مكافحة
اإلره���اب تتواصل ضمن انسجام
وت��واف��ق بين ق��وات األم��ن وال���درك،
والجيش وح���راس ال��ق��رى ،معربا ً
عن س��روره للدعم الشعبي الكبير
للعمليات ض��د اإلره����اب .بحسب
قوله.

