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المت�أن�سنون الفل�سطينيون...
والمنهارون العرب
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ال غرابة وال عجب في ظ ّل استدخال ثقافة الهزيمة و«االستنعاج»
واستدامة عقدة «االرتعاش» السياسي عند العرب والفلسطينيين،
أن تصل األم��ور إلى ح ّد إدان��ة عملية تل أبيب وتحميل الضحية
الطرف الفلسطيني مسؤوليتها؛ واعتبارها مض ّرة بالمصالح
العليا للشعب الفلسطيني ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ح�م��ل ف�ي��ه كتّاب
وصحافيون وحتى أح��زاب إسرائيلية ،مسؤولية ما ح��دث إلى
نتنياهو وحكومته التي أغلقت ك ّل نوافذ الح ّل السياسي.
قلت ال غرابة في إدانة عملية تل ابيب عندما تصل حالة االنهيار
ُ
والتخاذل والتواطؤ العربي؛ ح ّد أن تص ّوت دول عربية لصالح
تولي المتطرف اإلسرائيلي داني دنون سفير «إسرائيل» في األمم
المتحدة للجنة القانونية في األمم المتحدة ،تلك اللجنة المناط بها
محاربة ومكافحة اإلره ��اب ،دول��ة تمارس ك� ّل أشكال اإلرهاب
بأي إتفاقية دولية وال
بحق الشعب الفلسطيني وتخالف وال تلتزم ّ
أي من قرارات الشرعية ،ستكون مسؤولة عن س ّن القوانين
تطبق ّ
وال�ت�ش��ري�ع��ات المتعلقة ب�م�م��ارس��ة اإلره� ��اب وس �ب��ل مواجهته
ومكافحته...؟ هذا هو «العهر» والنفاق الدولي في أوضح تجلياته
وصوره.
في زمن «التعهير» والنفاق الدولي ،يصبح ك ّل شيء مشروعاً،
ويصبح ال�ج�لاد ضحية والضحية ج�ل�اداً ،ولكن األش�� ّد إيالما
الطعنات الغادرة من أبناء جلدتنا فلسطينيين وعرب.
نحن تربينا وتعلّمنا بأنّ السياسة جبرا ً ال حساباً ،وهي حصيلة
موازين قوى وعالقات وعوامل ق��وة ،تأخذ الطابعين الشمولي
والتراكمي ،وال تقوم على المشاعر والعواطف و«الفهلوة» وقوة
اإلنشاء والمنطق و«فذلكات» التفاوض وغيرها .وعند قراءتي
ل��ردود الفعل عند العديد م��ن الكتاب والصحافيين والمثقفين
الفلسطينيين والعرب ،والتي حاول فيها البعض أن يكون ملكيا ً
أكثر من الملك نفسه ،أو أكثر أخالقا ً من المسيح ومواعظه «إن
ضربك أحدهم على خدك األيمن فأدر له خدك األيسر» ،وليس هذا
وحسب ،بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ،حتى يبدو
عقالنيا ً وواقعيا ً وأخالقياً ،تلك األسطوانة المشروخة التي أدخلها
الغرب االستعماري إلى قواميسنا ومصطلحاتنا ،في ذروة هجوم
ألي من مق ّررات الشرعية
«إسرائيل» علينا ،ورفضها االستجابة ّ
الدولية أو المبادرات السياسية لح ّل أو تجميد الصراع ،نطالب
نحن بأن نقدّم التنازالت ونكون عقالنيين وواقعيين حتى تقبل أو
توافق «إسرائيل» على الجلوس معنا ومفاوضتنا ،حتى أصبحت
عقالنيتنا وواقعيتنا ،رديفا ً للهزيمة واإلستسالم ،بحيث نقف
عراة حتى من ورقة التوت.
وفي هذا السياق وجدنا البعض يقول بأنّ عملية «تل أبيب» هي
عمل «ال أخالقي ...ووحشي» والذرائع والتبريرات هي الحفاظ
على «طهارة وأخالقية» المقاومة الفلسطينية ،والبعض اآلخر
ب ّرر منطقه بالخوف من ر ّد الفعل اإلسرائيلية وبطشها بالشعب
الفلسطيني.
ف��ي ح�ي��ن وج��دن��ا ب�ع��ض م��ن يمتهنون ال�ك�ت��اب��ة م��ن العربان،
ق��د ذه �ب��وا إل��ى وص��ف العملية ب��اإلره��اب�ي��ة وت�ع��زي��ة «اسرائيل»
بـ«شهدائها»! فقد هاجم اإلعالمي والكاتب السعودي دح��ام بن
طريف العنزي ،عضو هيئة الصحافيين السعوديين والحوار
الوطني ،الفلسطينيين معتبرا ً عملية «تل أبيب» التي أدّت إلى مقتل
 4إسرائيليين وإصابة عدد أخر بـ«اإلرهابية والهمجية».
وق� � �دّم االع�ل�ام ��ي ال �س �ع��ودي ت �ع��ازي��ه ل �م��ن س�� ّم��اه «الشعب
اإلسرائيلي» عبر حسابه على «تويتر» .وكذلك فعل حمد المزروعي
الكاتب اإلماراتي المق ّرب من ولي عهد أبو ظبي مح ّمد بن زايد،
حيث وصف الفلسطينيين من ّفذي عمليّة قتل وجرح «إسرائيليين»
في «تل أبيب» بأنهما فاقدا الرجولة.
وب ��دأ ال �م��زروع��ي ت��دوي�ن��ات��ه ب��ال�ق��ول «ه �ج��وم إره��اب��ي ف��ي تل
أبيب واعتقال منفذ الهجوم بعد إصابته… فعالً تبرير اإلرهاب
إرهاب».
منذ ثمانية وستين عاما ً أو أكثر ،بل مع بداية الغزوة الصهيونية
األول��ى لفلسطين ،وشعبنا الفلسطيني يخوض صراعا ً طاحنا ً
مع اإلحتالل الصهيوني ،ص��راع عنوانه السيطرة على األرض
الفلسطينية وط��رد شعبنا منها وإح�لال المستوطنين محلهم،
اس �ت �خ��دم ف�ي��ه اإلح��ت�ل�ال ك��ل آالت ب�ط�ش��ه وق�م�ع��ه ب�ح��ق شعبنا
الفلسطيني ،قتل وجرح واعتقل ود ّمر وأحرق ونسف وحاصر
وطرد وأبعد ،وبنى استراتيجيته على أساس ذلك ،ولم تكن في
يوم من األيام ردود فعله قائمة على ر ّد فعل لحظي ،ونذكر هنا
بأنّ المحتل طارد الكثير من قادة الشعب الفلسطيني ومناضليه
ليغتالهم بعد عشرات سنين ،وديع ح��داد ،أبا حسن سالمه ،أبا
جهاد ،أبا علي مصطفى ،سمير القنطار وعشرات القادة الميدانيين
من مختلف الفصائل.
هنا يكمن جوهر وجذر المشكلة ،وليس في ردود فعل شباب
فلسطيني غاضب ،واج��ه أقسى وأعتى احتالل في التاريخ ،لم
أي خيار ،بل يدفعه إلى حالة من الجنون ،واللوم
يترك له المحت ّل ّ
هنا ال يقع على من جنّ ،بل على من دفعه إلى حالة الجنون تلك.
ه��ذه األنسنة المتعقلنة ،والتي دفعنا ثمنها أن�ه��ارا ً من الدماء،
عليها أن تبدأ من هنا ،االحتالل هو سبب المشاكل وجذر ك ّل أنواع
وأشكال العنف في المنطقة ،تماما ً كما هي الجماعات اإلرهابية،
التي وجدت لها حواضن ودفيئات تفقس ك ّل يوم مزيدا ً من اإلرهاب
والتطرف على طول ساحات العالم العربي ،فاجتثاث الحواضن
وتدمير البيئة الحاضنة يفتح الطريق لوضع ح ّد لإلرهاب والقتل
والتطرف .لذلك سواء كانت عملية «تل أبيب» أو لم تكن ،فاإلحتالل
ماض في مشاريعه ومخططاته ،فال حصار عن قطاع غزة رفع وال
إعمار تحقق وال حواجز عسكرية رفعت أو جدران فصل عنصري
هدمت في الضفة الغربية ،وال أسرى اطلق سراحهم.
خ �ط��ورة م�ث��ل ه��ذا التفكير ال�م�س�م��وم المغلف بـ«العقالنية»
و«اإلن� �س ��ان ��وي ��ة» وال � ��ذي غ���دا ن �ه �ج �ا ً ف ��ي ال �س��اح �ت �ي��ن العربية
والفلسطينية ،من بعد اتفاقيات «كامب ديفيد» ،وما أحدثته من
خلل كبير في موازين الصراع والقوى ،إحالته للمعضلة علينا
نحن العرب والفلسطينيين ،نحن العرب والفلسطينيين الذين نقدم
التنازل تل ّو التنازل حتى غدونا بال ورقة توت ساترة لعوراتنا،
سبب المشكلة! وأصبحنا ال أخالقيين ومتوحشين! ونتنياهو
وليبرمان وبينت وشاكيد وغليك إنسانيين وأخالقيين!
شعب مش ّرد منذ سبعين عاماً ،استيطان «متوحش» و«متغ ّول»
ض� ّم م�ت��د ّرج للقدس ،اعتقال أكثر من  7000أسير فلسطيني،
م �ح��اوالت ج��ادة لتقسيم المسجد األق �ص��ى ..إل��خ ،كلها أعمال
أخالقية! في وج��ه شباب فلسطيني غاضب ال أخالقي! غضبه
بسبب سياسات اإلحتالل وإجراءاته وممارساته.
منذ مدريد وعندما زادت أخالقيتنا وإنسانيتنا عن حدّها ،ونحن
نفاوض سرا ً وعلناً ،وبشكل مباشر وغير مباشر ،وعن بعد وعن
قرب ،بقينا كما يقول المأثور الشعبي مثل «حمير المعصرة» ندور
في نفس المكان والفراغ ،مفاوضات لم تجلب لنا سوى المزيد من
شرعنة المشروع الصهيوني وإبتالع األرض ،واإلحتالل بطشه
وقمعه يزداد.
وختاما ً أق��ول :الفلسطينيون ليسوا من ال��دواع��ش وال طالب
أي
قتل ،واختم بما قاله الكاتب نصار ابراهيم« :أنا لست مع قتل ّ
أي إنسان في فلسطين من
إنسان بشكل عام ،كما لست مع قتل ّ
حيث المبدأ ،مهما كان دينه أو لونه ،ولكن حتى يحصل ذلك وحتى
تصبح ه��ذه الرغبة والنزعة األخالقية واإلنسانية ذات جدوى
وحقيقية ومقنعة ولها معنى ،إذن يجب إن�ه��اء سبب القتل في
فلسطين ،الذي هو في المقام األول والعاشر يتمثل باالحتالل،
وعدا ذلك هي تبريرات أو هروب ال أكثر وال أق ّل وتحميل الضحية
بصورة مباشرة أو غير مباشرة السبب في ما يجري».
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

يق�ض م�ضاجع الغرب؟!
الذئب المنفرد كابو�س ّ
} د .تركي صقر
تك ّررت عمليات اإلرهابي الفرد هنا وهناك ،ولم تعد ظاهرة
طارئة أو معزولة ،بل أضحت هذه العمليات بعد تكرارها في
أكثر من مكان في العالم نهجا ً معتمدا ً وأسلوبا ً مفضال ًلدى تنظيم
«داعش» وهو ما بات يطلق عليه ظاهرة «الذئاب المنفردة» ،التي
غدت السالح األخطر بيد الجماعات المتطرفة ،لنشر إرهابهم في
أنحاء العالم ،وجاءت عملية باريس التي قتل فيها ضابط شرطة
فرنسي بالسالح األبيض وصديقته ،بالتزامن مع العملية اإلرهابية
في مدينة أورالندو األميركية التي استهدفت ملهى للمثليين ،لتسلط
األضواء مجددًا على هذه الظاهرة ...فكيف نشأت هذه الظاهرة وما
هي مخاطرها على استقرار دول العالم وأمنها ،وخاصة في أوروبا
وأميركا؟
إذا عدنا قليالً إلى ال��وراء؛ نجد أنّ مصطلح الذئاب المنفردة
هو مصطلح «الجهاد الفردي» ،ظهر للمرة األولى في أحد فصول
كتاب «دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية» الذي كتبه أبو مصعب
السوري؛ بعد التحديات األمنية التي واجهها تنظيم «القاعدة» في
أعقاب أحداث  11أيلول عام  ، 2001والذي ابتدع فكرة الالمركزية،
بحيث يتح ّول التنظيم إلى فكرة عابرة للحدود ،يعتنقها ويمارس
متطلباتها مَن أعلن والءه للتنظيم ،وينفذها منفردًا من دون تكليف
من التنظيم في أيّ مكان من العالم ،أيّ أنّ «الذئاب المنفردة» هم
مجموعة من المتطرفين في دول ال تقع تحت سيطرة التنظيم
اإلرهابي؛ ويستطيع هؤالء باستخدام أدوات بدائية ،تصنيع قنابل
شديدة اإلنفجار وتنفيذ عمليات قتل مخيفة ،وأظهرت هجمات
باريس وبروكسل واورالندو وغيرها مدى خطورة هؤالء وقدرتهم
على زعزعة األمن واالستقرار.
ومن الالفت أنّ «داع��ش» و«القاعدة» تشتركان في ممارسة
أسلوب الهجمات اإلرهابية الفردية ،وإنّ الطرفين يتبنيان نظرية
«ال��ذئ��اب المنفردة» ،ففي ع��ام  2010قدّمت مجلة «إنسباير»
اإللكترونية الصادرة باإلنكليزية عن تنظيم «القاعدة» في اليمن،

وصفة إرهابية بعنوان« :كيف تصنع قنبلة في مطبخ أمك»؟
ل ّ
ِحض المتعاطفين في الدول الغربية على تنفيذ هجمات فردية
في بالدهم .ولم يختلف أسلوب «داعش» في هذا اإلطار عن أسلوب
عمل «القاعدة» .حيث دعّ ا الناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني
عام  ،2014في تسجيل صوتي المتعاطفين مع التنظيم إلى قتل
رعايا دول التحالف في أيّ مكان ،باستخدام أيّ سالح متاح ،وهو
ما يُم ّكن من تنفيذ العملية من دون العودة إلى قادة التنظيم ومن
دون اإلنضمام إليه .كما استخدم زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
مصطلح «الذئاب المنفردة» ،فى منتصف تشرين الثاني 2014
عندما دعّ ا إلى استهداف مواطنين في المملكة العربية السعودية
على أساس طائفي ،كما توعّ دت «داع��ش» عبر مؤسسة «دابق»
اإلعالمية بحرب جديدة تحت عنوان «الذئاب المنفردة ـ جيش
الدولة اإلسالمية» ،ض ّد ما وصفتهم بعبّاد الصليب في مواجهة
حرب جديدة يكون عمادها «الذئب المنفرد».
لقد ص��ار جليا ً أنّ العمليات الفردية ،وكأنها تنفذ عن بعد
وبالريموت كونترول .حيث أنّ «الذئاب» هم أفراد يعتنقون األفكار
المتطرفة ،ويقومون بالتخطيط لعمليات إرهابية بصورة مستقلة
ذاتي خدم ًة ألهداف التنظيم وفلسفته ،وفي
وبتخطيط وتمويل
ّ
الغالب ال يتجاوز عدد هؤالء في العملية الواحدة ثالثة أفراد على
أقصى حدّ ،كما ال يوجد أيّ ارتباط عضوي وال وسائل اتصال بينهم،
يتوحدون خلف الفكرة كذلك ال يمكن تو ّقع سقف العمليات
لكنهم
ّ
التي يمكن أن ينفذوها بدءا ً من التفخيخ وإطالق الرصاص وزرع
العبوات الناسفة وصوال ً إلى التفجير االنتحاري.
تؤكد مجلة «دابق» «الداعشية» أنّ التنظيم لم يعد يف ّرق بين
الدول الغربية (العدو البعيد) ،والدول العربية (العدو القريب)،
وبات يُك ّفر حكام العالم دون استثناء ،وأضحت لديه استراتيجية
مختلفة في ك ّل دولة له عناصر فيها ،أو يسعى إلى تشكيل خالياه
من «الذئاب المنفردة» داخلها ،ففي أميركا يعتمد على مخاطبة
الجمهور األميركي المضطهد ،نتيجة العنصرية في بعض الواليات،
واهت ّم بتوجيه خطابه إلى «السود» في أميركا ،لتشكيل كيانات
وخاليا عنقودية ،إضافة إلى أنّ بريطانيا ،على سبيل المثال ،كانت

حاضنة لقيادات السلفية الجهادية منذ السبعينات ،إلى درجة أنّ
المسؤولين الغربيين ،أصبحوا يس ّمونها «لندنستان» ،لكثرة أعداد
الشخصيات البارزة من السلفية الجهادية المقيمة في ضواحي
لندن.
إنّ مخاوف األوروبيين واألميركيين تتزايد إلى درجة الهلع؛
جراء تشجيع «المتطرفين» على القيام بمثل هذه األعمال المنفردة،
بدال ً من العمل بشكل جماعي لتنفيذ خطة يكون كشفها أسهل لو
ت ّمت جماعياً ،ألنّ القبض على واحد فقط من المجموعة كفيل بكشف
الجميع .ووصفت «واشنطن بوست» أسلوب «الذئاب المنفردة»
بالكابوس الجديد على عواصم الغرب ،بينما اعتبرت «دايلي
تليغراف» البريطانية أنّ منع الذئاب المنفردة من ارتكاب أعمال
إرهابية ،يم ّثل التحدّي األكبر لألجهزة األمنية في الغرب.
واألرجح أن تغدو الخاليا النائمة أو ما يس ّمى بالتطرف االنفرادي
هو اإلرهاب المقبل؟ وأن تكون الذئاب المنفردة هي الوريثة الشرعية
لـ«داعش» بعدما ورثت داعش نفسها «القاعدة» وطو ّرت إرهابها؟
يمكن القول خالصة إنّ السحر انقلب على الساحر وانّ أميركا
والغرب كله بدأوا يدفعون الفاتورة ،وهي ثمن ما اقترفت أيدي
حكامهم عندما تب ّنوا سياسات دموية إجرامية ض� ّد العراق
وسورية وليبيا واليمن وفلسطين .وض ّد جميع شعوب المنطقة،
والتي اتسمت بالنفاق والدجل ،حيث زعموا أنهم يناصرون الثورة
والثوار ويساعدون على إقامة نظم ديمقراطية في دول ما س ّمي
«الربيع العربي» ،ليتبيّن الحقا ً حجم األكاذيب واألضاليل التي
كانت تخفي صفقات بيع األسلحة بأرقام فلكية ورشاوى شخصية
هائلة للحكام الغربيين ،إضافة إلى تنفيذ خطط تدميرية وتفتيتية
ممنهجة لصالح المشروع الصهيو أميركي في المنطقة ،فهل تتعظ
واشنطن وعواصم الغرب األخرى ،من سفك الدماء الذي انتقل إلى
أراضيها بغزارة ودون انقطاع؛ وتعيد النظر بسياستها الداعمة
لإلرهاب قبل أن تتفاقم ظاهرة الذئاب المنفردة ،وتصبح أكثر
رعبا ً وترويعا ً وكابوسا ً ّ
يقض مضاجعهم ويسرق النوم من عيون
أطفالهم؟!
tu.saqr@gmail.com

قال دبلوماسي أممي
إنّ َمن يسمع كالم وزير
الخارجية في حكومة
منصور هادي ورئيس
وفده المفاوض في
الكويت يضع الشروط
كمنع قيادات من العمل
السياسي وسحب
السالح وتسليم المدن
والمؤسسات وإلغاء
قرارات وح ّل لجان وإلغاء
اإلعالن الدستوري
وح ّل تشكيل الحوثيين
العسكري ،ويقول
بعدها نتكلم في تسوية
سياسية وحكومة وحدة
يفترض أنه ربح الحرب
وبيده مفاتيح صنعاء
وينقص خطابه كلمة
«وإال دخلنا وسقناكم إلى
المشانق»...

�شتاينماير ينتقد �سيا�سة «الناتو» حيال رو�سيا و ي�ؤيد رفع ًا تدريجي ًا للعقوبات

تقارب �إيطالي ــ رو�سي و دعوات لعدم تمديد العقوبات تلقائي ًا

انتقد وزير الخارجية األلماني ،فرانك فالتر
شتاينماير ،سياسة حلف شمال األطلسي
حيّال روسيا ،محذرا ً «الناتو» من تصعيد حدة
التوتر واستئناف المواجهة التي مر بها العالم
خالل الحرب الباردة.
وق��ال شتاينماير ،في مقابلة مع صحيفة
«بيلد أم زون��ت��اغ» األلمانية« ،م��ا علينا أنّ
نتجنبه اليوم هو مفاقمة الوضع مع نداءات
تدعو إل��ى ال��ح��رب» ،منتقدا ً خصوصا ً نشر
«ال��ن��ات��و» قواتها ق��رب ال��ح��دود م��ع روسيا.
وأضاف «مخطئ من يريد توفير مزيد من األمن
في الحلف عبر عروض رمزية للدبابات قرب
الحدود في الشرق».
واعتبر الوزير األلماني المعروف بتعليقاته
المدروسة حيّال روس��ي��ا ،أنّ «حصر النظر
بالجانب العسكري والسعي إلى االنتصار عبر
سياسة الردع فقط سيكون مميتاً» ،مؤكدا ً أنّ
الدول الحلف عليها استئناف المناقشات حول
«ميزة ن��زع السالح والسيطرة على تطوير
األسلحة من أجل ضمان األم��ن في أوروب��ا»،
مشددا ً في الوقت ذات��ه على أ ّن��ه «يجب عدم
تصعيد الوضع بشكل أكبر عن طريق التلويح
باألسلحة وهتافات الحرب».
واع��ت��ب��ر شتاينماير أنّ ال���دول األع��ض��اء
في الناتو يجب عليها «ع��دم إعطاء ذريعة
الستئناف المواجهة السابقة» ،داعيا ً «الناتو»
إلى تعزيز الحوار مع روسيا وإشراك موسكو
فيما وصفه بـ«المسؤولية الدولية المشتركة»،

مشيرا ً إلى المشاركة الروسية في المفاوضات
ح��ول الملف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي ،ومحاربة
المجموعات اإلسالمية المتشددة في الشرق
األوسط باعتبارهما مثالين ناجحين لمثل هذا
اإلشراك.
شتاينماير ت��ط��رق إل��ى ملف العقوبات
االوروبية على روسيا ،مؤكدا ً أ ّنه على االتحاد
أن يلغي تدريجيا ً ه��ذه العقوبات في حال
تحقيق تقدم ملموس في عملية السالم في
أوكرانيا .وق��ال «العقوبات ليست غاية في
حد ذاتها بل عليها أن تقدم ح��اف��زا ً لتغيير
السلوك».
ال��وزي��ر األل��م��ان��ي أض���اف أن��ه ي��ؤي��د رفع
العقوبات تدريجياً ،في حال أظهرت الحكومة
الروسية أنها تقوم بدورها في تطبيق اتفاقية
مينسك للسالم في أوكرانيا.
وت��أت��ي التصريحات األلمانية ف��ي وقت
يستمر الجدل داخ��ل االتحاد األوروب��ي حول
تمديد العقوبات االقتصادية على روسيا،
في إعالن عدد من الدول األعضاء الرغبة في
إنهاءها والعودة إلى عالقات طبيعية تحقق
المصالح المشتركة لكافة األطراف.
وفي السياق ،ص ّرح رئيس الوزراء اإليطالي،
ماتيو رنزي ،بأنّ بالده ستدعو في االجتماع
المرتقب لسفراء بلدان االت��ح��اد األوروب���ي،
إلى عدم تمديد العقوبات بحق روسيا بشكل
تلقائي.
و قال في مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته

مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين «يمكنني
أن أؤكد لكم أننا سنطلب في االجتماع المقبل
للسفراء في بروكسل ،أن تتم مناقشة العقوبات
وأال يتم تمديدها تلقائيا ً حتى نعرف مرحلة
تطبيق اتفاقات مينسك».
رئيس الوزراء اإليطالي أكد أنّ العالقات مع
روسيا مهمة ليست لبناء الحواجز ولكن لبناء
الجسور بين الجانبين ،وقال «موقفنا يتمثل
حقا ً ببناء الجسور ،ال بناء الجدران ذات األهمية
االستراتيجية .الصحفيون اإليطاليون حضروا
اليوم ،ورأوا كيف تعمل شركة «أستالدي»،
التي أوشكت على االنتهاء في الوقت المحدد،
وباحترام واضح للمواعيد النهائية ،من بناء
جسر بطول  14كم  ،في سان بطرسبورغ .آمل
من الرئيس بوتين أن يفتتح هذا الجسر في
غضون بضعة أسابيع».
وش��دد ري��ن��زي ف��ي اجتماعه م��ع الرئيس
الروسي ،على أهمية التعاون في مجال الطاقة
بين روسيا وإيطاليا .وقال «من جانبنا ،أكدنا
على المخاوف التي أع��رب عنها بوتين في
خطابه :األهمية االستثنائية لشراكة الطاقة
لدينا ،وكل ما يعنيه ذلك لمختلف شركاتنا،
وليس فقط للشركات الفردية».
كما وأع��رب عن رغبته في استمرار تنفيذ
مشروع «التيار الجنوبي» ،ولكن نظرا ً إلغالقه،
فإنه يعول مع مرور الوقت ،على أن يتم العثور
على حل آخ��ر لمشكلة توفير م��وارد الطاقة
الروسية في أوروب��ا .وق��ال «أن��ا كنت أفضل،

أن يستمر مشروع «التيار الجنوبي» .هذا لم
يحدث .المسؤولية عن هذا ال يكمن تحميلها ،ال
لروسيا ،وال إليطاليا».
من جهتهّ ،
كشف الرئيس بوتين ،عن إبرام
عقود مع رجال أعمال إيطاليين على هامش
منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي بقيمة
أكثر م��ن  1.3مليار ي���ورو .وق��ال «ضمنت
المشاركة الشخصية للسيد رن��زي في هذه
الفعالية مستوى عاليا ً لتمثيل أوساط األعمال
اإليطالية .إذ ت � ّم على هامش المنتدى في
المجمل وبمشاركة رج��ال أعمال من إيطاليا

إبرام عقود بقيمة إجمالية تزيد عن  1.3مليار
يورو».
وأعلن بوتين ،أنّ روسيا وإيطاليا تنويان
تنشيط االتصاالت في مجال األعمال .وقال
«خالل المباحثات أولينا اهتماما ً خاصا ً لوضع
خطوات معينة لتنشيط التعاون التجاري
االقتصادي .و ُندرك مدى صعوبة هذه المهمة،
لكننا سنعمل بشكل ثابت على حلها .ونرى
استعدادا ً لدى الطرف المقابل ،أيّ أصدقاؤنا
اإليطاليون ،لتنشيط االت��ص��االت في مجال
األعمال».

مع�سكرا البقاء و الخروج ي�ست�أنفان حملتيهما قبل اال�ستفتاء على ع�ضوية بريطانيا في االتحاد الأوروبي

تحذيرات �أوروبية :خروج المملكة �سيكون له ت�أثير الدومينو على االتحاد
اعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسلبورن ،في
مقابلة مع صحيفة «تاغشبيغل أم زونتاغ» األلمانية
أمس ،أنّ خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يؤدي
إلى خطوات مماثلة من دول في شرق أوروبا.
أسلبورن أكد بقوله إ ّن��ه ال يمكن استبعاد أن يكون
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تأثير الدومينو
في شرق أوروبا ،مشيرا ً إلى أنّ كاميرون ارتكب «خطأ
تاريخياً» لمجرد تفكيره بطرح مسألة استمرار عضويّة
بريطانيا في االتحاد األوروبي على االستفتاء.
و أض���اف أس��ل��ب��ورن أ ّن���ه ح��ت��ى ل��و ان��ت��ه��ت نتيجة
االستفتاء ببقاء بريطانيا ضمن التكتل األوروب��ي ،فهذا
لن يحل المشكلة الناجمة عن الموقف السلبي لقسم من
البريطانيين حيّال االتحاد األوروبي.
ون ّوه الوزير أيضا ً أ ّنه في غالب األحيان ،يكون لديه
انطباع بأن كاميرون ورئيس حزب القانون والعدالة
الحاكم في بولندا ي��اروس�لاف كاتشينسكي ،متفقان
ضمنا ً على تقليص التكامل األوروبي ،وبأنّ اإلثنين لهما
نفس األجندة فيما يتعلق بموقفهما المنتقد لالتحاد
األوروبي.
ب���دوره ،ق��ال وزي���ر االق��ت��ص��اد الفرنسي إيمانويل
م��اك��رون ،إنّ تصويت بريطانيا للخروج من االتحاد
سيجعلها دولة صغيرة على حدود أوروبا مثل جزيرة
غيرنزي الصغيرة.
وأش��ار ماكرون إلى أ ّنه في حال التصويت بخروج
بريطانيا سيتم إرسال رسالة حازمة إليها وجدول زمني
للخروج ،مؤكدا ً أنه سيتعين على بريطانيا المساهمة
المالية إذا ما أرادت المشاركة في السوق األوروبية

الموحدة إذا ما خرجت من االتحاد.
هذا و من المنتظر أن يصون البريطانيون يوم 23
حزيران على البقاء أو الخروج من االتحاد الذي يضم 28
دولة ،في استفتاء ستكون له تداعيات طويلة األجل على
السياسة واالقتصاد والدفاع والدبلوماسية في القارة
األوروبية.
ف��ي غضون ذل��ك ،استؤن ّفت الحملة التي ستحدد

مصير عضويّة بريطانيا في االتحاد األوروبي أمس ،بعد
توقف دام ثالثة أيام في أعقاب مقتل النائبة العمالية
في مجلس العموم البريطاني جو كوكس ،في حين
ح ّذر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن البريطانيين
يواجهون «اختيار وجود» يوم الخميس المقبل ،وح ّثهم
على التفكير في التأثير االقتصادي للخروج من االتحاد.
واستؤن ّفت أنشطة الحملتين المؤيدة للبقاء في

االتحاد والداعية لالنسحاب منه ،بينما أظهر استطالعان
للرأي أنّ حملة البقاء اكتسبت بعض الزخم لكن الصورة
العامة ال تزال توضح انقسام الناخبين.
وقبل خمسة أي��ام من التصويت ع��ادت الحملتان
بسلسلة م��ن المقابالت وال��م��ق��االت ف��ي صحف يوم
أمس ،عن جدّلية الهجرة مقابل االقتصاد التي حددت
مالمح الحملة حتى اآلن ،حيث كتب مايكل ج��وف،
المتحدث البارز باسم حملة االنسحاب ،في صحيفة
صنداي تليغراف «نواجه اختيارا ً يتعلق بوجودنا يوم
الخميس ...لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم :هل سمعت
أي شيء أيّ شيء على اإلطالق يقنعني بأن االنسحاب
ُّ
سيكون أفضل شيء ألمن أسرتي االقتصادي؟».
جوف هون من دور االستفتاء في المستقبل االقتصادي
وقال إنّ االنسحاب سيحسن بالفعل الوضع االقتصادي
لبريطانيا .وقال «ال يمكنني أن أتكهّن بالمستقبل لكني ال
أعتقد أنّ الخروج من االتحاد األوروبي سيجعل وضعنا
االقتصادي أسوأ بل أعتقد أ ّنه سيجعله أفضل».
وفيما يستمر الترقب ،يؤكد المراقبون أنّ اختيار
البريطانيين الخروج من االتحاد األوروبي سيكون بداية
عملية تفتت للهياكل السياسية واألمنية التي بني عليها
النظام األوروبي بعد الحرب العالمية الثانية والحرب
الباردة.
وحتى إذا قرر البريطانيون البقاء في االتحاد فلن
يتبدد قريبا ً ما تمخض عنه النقاش وتنامي اتجاه تنظيم
االستفتاءات على المستوى الوطني في قضايا تخص
االتحاد األوروبي ،ورد الفعل العكسي المناهض للعولمة
ولدول النخبة الصناعية على جانبي األطلسي.

يتوعد هيالري كلينتون
م�ؤ�س�س «ويكيليك�س» َّ
ّ
كشف مؤسس موقع «ويكيليكس» ،جوليان أسانج ،أنه يعد لنشر تسريب
جديد ،سيُعد عمليا ً كالئحة اتهام جاهزة ضد وزيرة الخارجية السابقة هيالري
كلينتون ،المرشحة لسباق الرئاسة األميركية.
وق��ال أسانج ،في مقابلة مع قناة «آي تي ف��ي» ،إنّ موقع «ويكيليكس»
سيسرب قريبا ً وثائق من شأ ّنها أن توفر أدلة كافية لوزارة العدل األميركية
لتوجيه اإلتهام إلى كلينتون.
وكان «ويكيليكس» قد ّ
نشر بالفعل  30322رسالة من بريد كلينتون الخاص
للفترة الممتدة من  30حزيران  2010وحتى  12آب .2014
ولم يحدد أسانج في حديثه محتوى التسريب المرتقب ،لكنه قال أنّ الكثير
من المواد تراكمت لديه عن كلينتون ،مؤكدا ً من جديد إمكانية الشروع في إعداد
الئحة إتهام لها وفق هذه المواد.
وألمح أسانج إلى أنّ رسائل البريد اإللكتروني المقرر نشرها تحتوي على
معلومات إضافية حول مؤسسة كلينتون ،كما ذكر أيضا ً أنّ الرسائل اإللكترونية
التي نشرها سابقا ً تحتوي على دليل إدانة واحد لكلينتون يتمثل في طلبها،
خالل إتصالها مع أحد موظفيها ،تحويل بريدها من قنوات اإلتصال الرسمية في
وزارة الخارجية وإرساله من خالل قناة غير آمنة.
وأشار أسانج ،في حديثه الصحفي ،إلى أنّ إدارة أوباما قد تواجه أسئلة من

قبل العديد من المحققين النتهاكها إجراءات الحكومة المتبعة فى التعامل مع
الوثائق السرية.
أما فيما يتعلق بالتحقيقات المتواصلة التي يجريها مكتب التحقيقات
الفيدرالي حول التسريبات السابقة عن كلينتون على ويكليكس ،فأعرب أسانج
عن انعدام ثقته بوزارة العدل في إدارة أوباما كو ّنها لن توجه أيّ إتهام إلى
وزيرة خارجيته السابقة هيالري كلينتون.
وتابع أسانج ،قائالً «إنّ النائب العام األمريكي لوريتا لينش لم توجه االتهام
لكلينتون حتى اآلن» ،كما توقع بأن ذلك لن يحدث فى المستقبل ايضاً ،مستندا ً
في ذلك على أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يقدم المزيد من التنازالت اتجاه
كلينتون بحجة افتقاره لالئحة إتهام.
إلى ذل��ك ،أش��ار تقرير نشره موقع «يو إس كت» أنّ موقع «ويكيليكس»
شكل ،منذ فترة طويلة ،مصدر قلق لكلينتون التي دعّ ت في وقت سابق الرئيس
أوباما لمقاضاة موقع «ويكيليكس» بعد تسريب بريدها المشار إليه والمتعلق
ببرقيات وزارة الخارجية.
كما يقول مراقبون إنّ من ضمن التسريبات السابقة برقيات متعلقة بهجوم
 11أيلول  ،2012على القنصلية األمريكية في بنغازي ومراسالت مع السفير
االميركي المقتول ومساعديه ،امتدت على فترات قبل الهجوم ،األمر الذي يُشير

إلى توقعات باحتواء تسريب «ويكليكس» المرتقب على متعلقات جديدة
بخصوص هجوم بنغازي المميت ،ال سيما مع تكراره في حديثه بأنّ ما بحوزته
سيكون بمثابة الئحة اتهام واضحة لكلينتون.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ جوليان أسانج ال يزال مختفيا ً داخل مقر السفارة
اإلكوادورية بوسط مدينة لندن ،في الوقت الذي وعدته اإلكوادور بعدم تسليمه
إلى السلطات األميركية.

