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ٌ
عيد...
ال يحمل � ّأي معنى للتفا�ؤل
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
في ك ّل عيد نحاول أن نجد فرصة لألمل والتفاؤل على صعيد
وضعنا الفلسطيني والعربي ،ولكن تلك الفرص تبدو صعبة
المنال والتحقيق ،ففلسطينيا ً عدا قضية االنقسام المد ّمر التي
غدت أسطوانة مشروخة تجري محاولة لعالجها بالشخوص
واألدوات واألساليب نفسها التي شاخت جميعها ،فال هي
مقنعة وال هي ق��ادرة على أن تكون ال�ق��دوة وال�ن�م��وذج ،وال
يقسم
هي باألسلوب األنجح .فالجماهير تدرك جيدا ً أنّ َمن ّ
يوحد ،وال ب ّد من معالجات جادّة وحقيقية تتجاوز القائم
ال
ّ
والمألوف ،حتى ال يصبح االنقسام كما هو الفالج ال عالج وال
شفاء منه ،حيث أنه بعد االتفاق التركي  -اإلسرائيلي وصلة
ذل��ك بالقطاع يؤشر على انّ االن�ق�س��ام سيتع ّمق ويتك ّرس
والسماح لتركيا بتحويل األموال الى بنوك غزة بدون السلطة
الفلسطينية ،ليس له سوى معنى ضرب المشروع الوطني
وتشريع االنقسام.
أما على صعيد األمن واألمان والسلم األهلي ،فنحن نشهد
حالة غير مسبوقة من الفلتان والتهديد الجدي والخطير للحمة
والوحدة والبنية المجتمعية ،حيث الجهوية والعشائرية والقبلية
أي انتماء آخ��ر ،وعمليات القتل والتعدّي
تتسيّد وتتقدّم على ّ
على الكرامات وحقوق الناس وممارسة الزعرنة والبلطجة
وأخ��ذ القانون باليد م��ن قبل عصابات وميليشيات مسلحة
الخ ...ك ّل ذلك يحدث وأجهزة السلطة األمنية وشرطتها تقول
إنه ال مؤشر على وجود فلتان أمني؟ وكأنها تعيش على كوكب
آخ��ر ،وتصدر البيانات والتحذيرات والتهديد والوعيد ،فيما
المواطن يعتقد أنها تأتي فقط لالستهالك واالجترار المتك ّرر
غير المدعوم بالفعل على أرض الواقع وللتأكيد على الوجود
والحضور ،الضرب بيد من حديد على يد العابثين والخارجين
عن القانون ،كر ّد فعل سرعان ما يتالشى ،والضرب بيد من
حديد بحاجة الى جهاز قضائي فاعل ونزيه ،وبحاجة الى عدم
التدخل في عمل القضاء وعدم معالجة القضايا والملفات ،بما
فيها الجرائم الخطيرة بلغة «الطبطبة» والمحسوبيات والرشى
وال�ج�ه��وي��ة وال�ع�ش��ائ��ري��ة والقبلية ب ��دالً م��ن تطبيق القانون
والمساءلة والمحاسبة الرادعة.
وفي ظ ّل هذه الحالة الفلسطينية الداخلية المنقسمة سياسيا ً
واآلخ��ذة في التشظي مجتمعياً ،نجد أنّ االحتالل يش ّن حربا ً
شاملة على الشعب الفلسطيني ،حيث نشهد حالة من العمى
السياسي غير المسبوق للقيادات الفلسطينية .فالرهان على
ال �م �ب��ادرات وال�م��ؤت�م��رات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ل��م تنتج شيئا ً مفيدا ً
للقضية الفلسطينية س��وى تقارير للرباعية الدولية يهندس
مخارجها نتنياهو وكيري ،لكي تساوي بين الضحية والجالد؛
وأبعد من ذلك تطلب من الضحية أن يدين نضاله وكفاحه من
اجل الحرية واالستقالل وأن يقدم اعتذاره لجالده؟ هذا الجالد
الذي يمارس ك ّل أشكال القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية
بحق الشعب الفلسطيني ،ويمارس أيضا ً أكثر من ذلك سياسة
أي فرصة للسالم م��ن خ�لال التهويد
تطهير عرقي وتدمير ّ
واالستيطان «المتغول» و«المتوحش» ،حيث الرباعية الدولية
أي
بتقريرها األخير و ّفرت له الذريعة والشرعية للقضاء على ّ
أمل بح ّل الدولتين .فها هو يحاصر الخليل ويعزلها عن العالم
بعقوبات جماعية غير مسبوقة .حصار ،هدم منازل ،اعتقاالت،
سحب تصاريح ،منع من الخروج والتنقل ،إغالق طرق ومداخل
بلدات بالكامل ،وحتى وصل األمر لتعطيل شبكة االنترنت عن
الخليل .وما ينطبق على الخليل ينطبق على بقية الوطن المحتل،
حيث االستباحة اإلسرائيلية الشاملة .فاألقصى يشهد تهديدات
بالمس به عبر االقتحامات المتك ّررة والمتصاعدة من
خطيرة
ّ
قبل الجماعات والجمعيات الحاخامية والتوراتية واالستيطانية
بمباركة المستوى السياسي ،وبيوت الشهداء تد َّمر في مخيم
قلنديا والخليل ،وجثامين البعض منهم ،وال��ذات من القدس
طال انتظارها أكثر من ثمانية شهور مضت على احتجازها في
ثالجات الموت ،واالحتالل يماطل ويرفض التسليم ويتحدّث
عن مقابر أرقام لدفنها.
أم��ا على الصعيد ال�ع��رب ،فما زال��ت ح��روب التدمير الذاتي
والحروب المذهبية والطائفية هي العنوان األب��رز ،وكأن الدم
العربي الذي يسفك في ك ّل العواصم العربية ،وما يجري من
مشاريع تآمرية لتفكيك الجغرافيا العربية وإع��ادة تركيبها
على تخوم الطائفية والمذهبية ،وخلق كيانات اجتماعية هزيلة
ودويالت فاشلة ،غير مالكة إرادتها وقرارها السياسي ،وغير
مسيطرة على خيراتها وثرواتها ،ليست كافية للبعض من العرب
الذين وقفوا الى جانب تلك المشاريع والعصابات ،حيث دعموا
ماليا ً وعسكريا ً وبشريا ً وسياسيا ً وإعالمياً ،ووف��روا البيئة
الحاضنة لتلك الجماعات اإلرهابية من «القاعدة» ومتف ّرعاتها
م��ن «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» وغ�ي��ره��ا م��ن األل��وي��ة والتشكيالت
اإلرهابية ،من أجل تنفيذ تلك المشاريع ،حتى يعيدوا النظر
في مواقفهم وسياساتهم المد ّمرة ،وهم يرون تلك الجماعات
اإلرهابية والتكفيرية التي احتضنوها ودافعوا عنها كجماعات
مطالبة بـ «الحرية» و«الديمقراطية» و «اإلص�لاح» و «التغيير»،
تمارس ك ّل أشكال اإلرهاب والقتل والتدمير والتهجير بطرق
أي اعتبار او قيمة لإلنسان.
همجية ووحشية ،دون ّ
هذه العصابات والجماعات التي تمارس اإلرهاب من قتل
وتدمير ونهب وسرقات ،يعلم التاريخ جيدا ً بأنها سرعان ما
تخرج عن طوع مشغليها وترت ّد عليهم ،على َمن احتضنوها
ووف��روا لها البيئة والدعم بك ّل أشكاله ،وهم باتوا يشعرون
جدي على عروشهم وبلدانهم ،والبعض منهم
بأنّ هذا خطر
ّ
كما هو الحال في تركيا بالتحديد بدأ في االستدارة وتغيير
الموقف ،بعد أن ضرب اإلره��اب ضربته الموجعة في مطار
اسطنبول ،واعتقد أن��ه بعد الضربات في المدينة المنورة،
ربما يستفيق البعض هناك ،لكي يراجع مواقفه وسياساته.
يستفيق ويقتنع بما قاله السيد حسن نصرالله ،بأنّ األموال
التي أنفقت على الحروب في سورية واليمن ،لو أنفقت على
فلسطين لتح ّررت عشر مرات ،وأنا أقول لو أنها أنفقت على
التنمية ومعالجة الفقر والبطالة والتخلف ألنتجت دوالً عربية
في مصاف الدول الكبرى.
ما دام��ت التشظية والفرقة وت�س��اوق البعض ومشاركته
في تنفيذ المشاريع المعادية هي السائدة والعنوان ،سنبقى
نمارس القتل والتدمير بحق شعوبنا وأنفسنا ،ونقدّم الخدمات
المجانية ألميركا وقوى االستعمار الغربي و«إسرائيل» ،لكي
تواصل احتالل بلداننا ونهب خيراتها وثرواتها واحتجاز
تطورها لعشرات السنين المقبلة ،واألخطر من ذلك تفكيك
البنى المجتمعية عبر ثارات مستديمة بين مكوناتها ومركباتها
األثنية والمذهبية يصعب دملها ومعالجتها لعشرات السنين.
علينا كعرب وفلسطينيين أن ن�غ��ادر لغة ال�ن��دب والبكاء،
واالستجداء و«التس ّول» على عتبات البيت األبيض والمؤسسات
الدولية ،واستدخال ثقافة ونهج الهزيمة و«االستنعاج» ،وعلينا
أن نكف عن «االرتعاش» السياسي المستديم في التعامل مع
الغرب االستعماري وأميركا ،فلدينا من اإلمكانيات والطاقات
توحدنا وامتلكنا إرادت�ن��ا وق��رارن��ا السياسي،
وال�ق��وة ،إذا ما
ّ
سنصبح جزءا ً مهما ً من المعادالت اإلقليمية والدولية ،وحينها
سنكون ق��ادري��ن على استعادة وتحرير اوطاننا وصنع غد
مشرق لشعوبنا التي عانت طويالً من وي�لات الجوع والفقر
والبطالة والتخلف واستالب الحقوق والحريات.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

م�شاريع الوحدة ترتبط بال�صعود الإمبراطوري فما حال وحدتنا؟
} توما عباس
ت�ط��ال�ع�ن��ا ال� �ي ��وم آخ���ر م �س �ت �ج��دات االت� �ح ��اد األوروب � ��ي
واالنسحاب البريطاني منه بعدد من التقييمات والحسابات
لواقع االتحادات العالمية ،من حيث كيفية التش ّكل والمق ّومات
والتحديات التي ترافق مسيرة االستمرار وأسباب االنهيار،
وبالتالي واق��ع الوحدة العربية وإمكانية حدوثها وأسباب
فشلها ومق ّوماتها الحقيقية ،وخاصة أنها تحت ّل الكثير من
شعاراتنا وتتحكم بالكثير من سياستنا.
إنّ النظرية التي تقول إنّ االتحاد قوة هي نظرية ال عيب
فيها مطلقاً ،فكانت محاوالت تجميع دول ع��دة على نقاط
تتالقى فيها س��واء على شكل منظمات ت�ع��اون اقتصادي
او أس��واق مشتركة أو فيدراليات أو كونفدراليات او حتى
اندماج كامل .األه � ّم في ه��ذا كله هو نظرية تحليل الحاجة
الى الوحدة ،وهي تعني ربط الوحدة بنظرية االمبراطورية
أي دولة في العالم نسب تقدّم
أي في حال تحقيق ّ
التوسعيةّ ،
وتط ّور صناعي معيّن ،فهي ستبحث عن أسواق لتصريف
منتجاتها وعن أيدي عاملة بأسعار رخيصة ،وتصبح لديها
أحالم توسعية ورغبة في السيطرة ،ولتحقيق هذا الشيء
ال ب ّد لها من خوض الحروب وفرض التوصيات واألوامر،
ولتقدر على هذا ال ب ّد من االتحاد مع بعض الدول التي تربطها
معها مصالح مشتركة ووح ��دة جغرافية معينة وامتداد
سكاني بحكم الجغرافيا والتجاور ،فتبدأ بخيار الوحدة الذي
يناسبها ويحقق مصالحها ...فكانت االتحادات على مختلف
أن��واع �ه��ا وأش�ك��ال�ه��ا م��ن االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ال��ى االتحاد
األم�ي��رك��ي ال��ى االت �ح��اد البريطاني ال��ى االت �ح��اد اإلسباني
فاالتحاد األوروبي إلخ ...وبما أنّ االتحاد األوروبي يشكل

الحدث األبرز على الساحة السياسية والدولية مؤخراً ،وما
شكله انسحاب بريطانيا عن طريق االستفتاء ،وما يمكن أن
يحدثه من تناذرات سواء على صعيد االتحاد األوروب��ي أو
على الصعيد العالمي ...فمن الطبيعي أنّ االتحاد سيكمل
مسيرة االنفصال ،وهناك ما يب ّرر لك ّل من المانيا وفرنسا
هذا االنفصال فلن تكون قادرة بعد رحيل بريطانيا على حمل
أعباء االتحاد المالية مع أنها قد تبقى تكابر لمدة من الزمن،
رغم المشكالت المالية المعروفة وخطر مواجهة اإلرهاب
والحرب عليه .وبالتالي ستتغيّر خارطة العالم السياسية
بهذا االنهيار المتوقع وستعيد ك ّل دولة حساباتها على حدة،
وتتجه صوب األقوى على الساحة سواء الى روسيا وإيران،
حيث منابع الطاقة واالقتصاد أو الى الصين حيث اليد العاملة
األق� � ّل ك�ل�ف��ة ...مما ي��ؤذن بسقوط ام�ب��راط��وري��ات وظهور
امبراطوريات ،وبالتالي نظام عالمي جديد ،وبالحديث عن
الوحدة العربية التي شكلت أحالما ً واسعة ألجيال وتنادينا
فيها صباحا ً ومساء وكانت شعارا ً للكثير من األحزاب على
ام�ت��داد األق�ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ...ال��وح��دة التي ب��دأت فعالً كحلم
إم �ب��راط��وري خ��رج م��ن ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ب��اس��م اإلس�ل�ام
ونشر الدين اإلسالمي في حين أنها كانت حلما ً إمبراطوريا ً
توسعيا ً استم ّرت في عصر ك ّل من الدولة األموية والدولة
العباسية واستم ّرت كنوع من االتحاد في زم��ن االحتالل
العثماني وب��دأت التفرقة عندما ص��ارت األراض��ي العربية
مج ّرد مكاسب تتقاسمها الدول األوروبية التي كانت تحمل
أح�لام �ا ً توسعية وإم �ب��راط��وري��ة ب��دوره��ا وس��ط الضعف
والتفكك العربي والرجل المريض العثماني ...واستم ّرت
أح�لام الوحدة تداعب أح�لام العروبيين ولها مريدون في
األوس��اط المثقفة الى أن قامت الوحدة بين سورية ومصر
ّ
وبغض النظر عن أسباب فشل الوحدة بين سورية
وفشلت،

ومصر إال أنها كانت تمثل نواة ال بأس بها كان من الممكن أن
تكون وحدة عربية شاملة...
اآلن وف ��ي ظ� � ّل ال��ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة ض ��رب م��ن الجنون
واألح�ل�ام الواهية الحديث ع��ن وح��دة عربية والتغنّي بها
ورفعها ول��و شعارا ً صغيراً ...وس��ط التشظي والتشرذم
واخ �ت �ف��اء األح�ل�ام ال�ك�ب�ي��رة ب�ي��ن مجاميع ال �ع��رب وطغيان
سيطرة المجموعات اإلره��اب�ي��ة التي صدّرتها السعودية
والفكر الوهابي الى أغلب الدول العربية ...وانهيار الصناعة
والسياحة والزراعة والتجارة ...حيث أصبح ج ّل ما يفكر به
الفرد العربي أو ال��دول العربية هو األم��ن الغذائي ،وتح ّول
معظم الدول العربية من مصدّر للقمح والقطن الى مستورد
لهما وابتعادها عن المنافسة في األسواق التجارية.
ال ح�ل��م ام �ب��راط��وري تعيشه اآلن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ج ّل
أحالمها الفوز في الحروب الطائفية ورهن مقدّراتها لحساب
اآلخرين ...الحلم اإلمبراطوري الوحيد تمثل في مشروع
البحار الخمسة للرئيس بشار األس��د وال��ذي كان سببا ً في
تكالب ال��دول الغربية والعربية مثل السعودية وقطر عليه
وعلى سورية ،فقد كان مشروعا ً للتحكم بالطرق التجارية
وإغالق المنطقة واقتصارها على الحليف والمتعاون لما تمثله
سورية ودول البحار الخمسة من أهمية جيوستراتيجية ك ّل
ما يمثله العرب حالة األخوة األعداء اآلن.
�وس �ع��ات وح� ��روب وسيطرة
ال��وح��دة ق ��وة وأح �ل�ام وت� ّ
وتجارة واقتصاد ،ال عواطف مشتركة ولغة مشتركة ودين
مشترك وأحاسيس مشتركة ،بل ال يه ّم إنْ كان حليفك له
لغتك الكالمية بل يكفي ان يكون له لغتك في القوة والتحدّي،
بالتوسع وتأمين ما يلزم ألمنك االقتصادي
ومشروعك
ّ
والعسكري والسيادي ...هكذا هي الوحدة وهكذا يجب أن
تكون.

الحظت مصادر على
عالقة بمتابعة الحرب مع
داعش تركيزا ً سعوديا ً
على الحملة التضامنية
وعلى الطابع الديني
لعملية المدينة المنورة
خالفا ً للحملة التي بدأتها
الرياض بتوجيه اإلتهام
إليران ،فقد جرى في
الحملة الثانية استبعاد
المواقف المؤيدة
للسعودية التي تركز
على اتهام إيران من
حمالت اإلعادة ،وجرى
التركيز على داعش
باإلسم كجهة خارجة
على الدين ،وقالت
المصادر إنّ هذا يد ّل
على نية تنظيم حملة ض ّد
داعش وبداية تموضع
سعودي في الحرب.

اعترافات عنا�صر «داع�ش»:
ّ
خططنا لتنفيذ هجمات �إرهاب ّية في طهران
ّ
بث التلفزيون اإليراني ،مساء االثنين ،اعترافات عناصر
ّ
مؤخرا ً قبل
تنظيم «داعش» اإلرهابي الذين ت ّم اعتقالهم
تنفيذ تفجيرات في العاصمة طهران.
وأفادت وكالة «تسنيم» لألنباء بأنّ هذه االعترافات
تتض ّمن معلومات ع��ن نيّة «داع���ش» تنفيذ هجمات
إرهابيّة كبيرة في طهران ،علما ً بأنّ العناصر الذين ت ّم
اعتقالهم قالوا إ ّنهم رص��دوا  50نقطة في طهران لزرع
القنابل فيها.
وش��رح عناصر «داع��ش» في هذه االعترافات كيفيّة
تشكيل الخاليا اإلرهابيّة وتوفير مستلزمات عمليّاتهم،
باإلضافة إلى كيفيّة تنفيذها.
وص ّرح أحد عناصر التنظيم المتط ّرف في فيلم وثائقي
كيفيّة تل ّقي  600ألف يورو من أجل النشاطات اإلرهابيّة،
وتفاصيل لقاءات عناصر «داعش» أمام حديقة عامة في
وسط طهران ،قائالً إنّ تنظيم «داعش» كان قد أمر عناصره
ب��ش��راء س��ي��ارات تكون أرقامها تابعة لمدينة طهران
وضواحيها من أجل تنفيذ عمليّات في العاصمة.
هذاّ ،
وبث التلفزيون اإليراني الرسمي أيضا ً أفالما ً سريّة

قام بتصويرها عناصر وزارة األمن اإليرانية عن تح ّركات
اإلرهابيين وتن ّقل سياراتهم والمتفجرات في طهران،
وخاصة في محيط حديقة «دانشجو» وسط العاصمة
اإليرانية.
وكان وزير األمن اإليراني محمود علوي قد أعلن قبل أيام
اعتقال  10إرهابيّين في طهران و 3محافظات حدوديّة
المتفجرات
ومركزيّة ،باإلضافة إلى ضبط  100كغ من
ّ
الجاهزة والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات.
وقال محمود علوي ،إنّ عمليات اعتقال هؤالء اإلرهابيّين
ب��دأت ف��ي  14ح��زي��ران ،وإنّ آخ��ر عمليّة ج��رت ف��ي 20
حزيران.
وأض���اف وزي��ر األم��ن أنّ العمليّات التي ّ
خطط لها
اإلرهابيّون كانت تشمل زرع القنابل لتفجيرها عن بُعد،
إضافة إلى العمليّات االنتحاريّة وتفجير سيارات ّ
مفخخة
المتفجرات كانت تستهدف
مح ّملة بكميّات كبيرة من
ّ
ّ
مكتظة بالمواطنين ،مشيرا ً إلى أنّ هذه العمليات ت ّم
أماكن
إحباطها بيقظة عناصر وزارة األمن.
وأشار الوزير اإليراني إلى أنّ اإلرهابيين رصدوا 50

هدفا ً لتنفيذ عملياتهم وأعدّوا المتفجرات لبعض األهداف،
كما أ ّنهم كانوا بصدد تهيئة وتل ّقي كميّة من المتفجرات
ألهداف أخرى.
وتابع قائالً« :حتى اآلن ت ّم اكتشاف وضبط ما يعادل

 100كغ من ال��م��واد الجاهزة لالنفجار وال��م��واد التي
ُتستخدم في صنع المتفجرات ،كما ت ّم منع إيصال ط ّنين
من هذه المواد إلى يد اإلرهابيّين في عمليات أمنيّة معقدة
وسريّة».

�أردوغان ي�أمل لقاء بوتين قريب ًا
أ ّكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أ ّنه يأمل في لقاء نظيره الروسي فالديمير بوتين في أواخر الشهر الحالي.
وقال أردوغان للصحافيّين أمس ،خالل زيارة عمل إلى إسطنبول« :شهدت المحادثات بين وزيري الخارجية التركي
المرجح أن يُعقد اللقاء في أواخر هذا الشهر،
والروسي في سوتشي توافقا ً حول ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين .ومن
ّ
أو ربما في آب المقبل قبل انعقاد ق ّمة العشرين .لكن لم يت ّم تحديد موعد معيّن حتى اآلن».
وسبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ذكر أنّ اللقاء المحتمل بين أردوغان وبوتين قد يُعقد في
منتجع سوتشي جنوب روسيا.
وكان الرئيس التركي قد تعهّد بـ«توسيع دائرة السالم» في المنطقة بوساطة الجهود الرامية إلى تطبيع العالقات مع
دول الجوار وخارج المنطقة.
وأضاف أردوغان في رسالته إلى األ ّمة مساء االثنين ،بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك« :أ ّننا سنتجاوز عملية التح ّول
العالمية بنجاح ،وسنخرج منها أقوياء .إ ّننا نعمل على تحسين عالقاتنا مع «إسرائيل» وروسيا .إ ّننا نعمل على معالجة
العالقات المتو ّترة ،وعلى تجاوز األزمات التي تسبّب بها الملف السوريّ واإلرهاب والتو ّترات المصطنعة».
وكانت روسيا وتركيا قد أطلقتا األسبوع الماضي عمليّة تطبيع العالقات بينهما ،بعد أزمة استم ّرت ألكثر من  7أشهر
التركي لقاذفة «سو »-24روسيّة في سماء سورية .وفي  27حزيران ،بعث أردوغان
على خلفيّة إسقاط سالح الجو
ّ
الروسي ،قدّم فيها االعتذار عن إسقاط القاذفة ،ور ّد بوتين باالتصال هاتفيا ً بأردوغان في اليوم التالي،
برسالة إلى نظيره
ّ
شخصي بينهما.
إذ ا ّتفق الرئيسان خالل المكالمة على الشروع في تطبيع العالقات وعقد لقاء
ّ

مقتل  67م�س ّلح ًا بعد هجوم فا�شل �ش ّنه طالبان جنوب �أفغان�ستان

«الحزب الإ�سالمي»
يق ّرر وقف محاربة القوات الحكوم ّية

الخارجيّة الأميركيّة ت�ؤخّ ر ت�سليم
وثائق كلينتون للتحقيق
أفادتوكالة«أسوشيتدبرس»،أمس،
بأنّ الخارجية األميركيّة ّ
تؤخر تسليم
الوثائق المتعلّقة بالتحقيق مع وزيرة
الخارجية السابقة هيالري كلينتون،
بخصوص بريدها اإللكتروني.
وبحسب الوكالة ف��إنّ الخارجيّة
األميركيّة تعزو هذا التأخير إلى حجم
كبير من الوثائق المطلوبة وصعوبة
استخراجها م��ن ق��اع��دة المعطيات،

إضافة إلى عدد متزايد للطلبات في هذا
الشأن.
وذك����رت «أس��وش��ي��ت��د ب����رس» أنّ
الخارجيّة األميركيّة طالبت سابقا ً
بمهلة لمدة  27شهرا ً لتقديم رسائل
إلكترونية تعود إلى مساعدي كلينتون
السابقين.
��رج���ح ال��وك��ال��ة أنّ م��ث��ل ه��ذه
وت� ّ
المعلومات ربما لن ُتنشر علنا ً قبل

إجراء االنتخابات الرئاسيّة في تشرين
الثاني المقبل.
ّ
يُذكر أنّ
المرشحة المحتملة للرئاسة
األم��ي��رك� ّي��ة ع��ن ال��ح��زب الديمقراطي
ه��ي�لاري كلينتون وق��ع��ت ف��ي وسط
الفضيحة بسبب اس��ت��خ��دام بريدها
اإلل��ك��ت��رون��ي الشخصي للمراسالت
الرسميّة أيام تر ّؤسها لوزارة الخارجيّة
األميركيّة.

الجي�ش ال�سويدي يعتبر رو�سيا
�أكبر خطر ع�سكري
أعلن زعيم «الحزب اإلسالمي» األفغاني قلب الدين
حكمتيار وقف تنفيذ عناصر حزبه عمليات عسكريّة ض ّد
قوات األمن التابعة للسلطات الحكوميّة في كابل.
ونقلت وسائل إعالم أفغانية أمس عن حكمتيار ،وهو
رئيس وزراء أفغاني سابق وأحد أشهر القادة الميدانيّين
في أفغانستان في العقود الثالثة الماضية ،قوله في
خطاب ألقاه في أنصاره بمناسبة االحتفال بانتهاء شهر
رمضان« :ال نعتزم محاربة قوات األمن في البالد ،وال يجب
إلاّ الر ّد على أعمالهم».
وجاء تصريح زعيم «الحزب اإلسالمي» على خلفيّة
تداول وسائل إعالم أنباء عن فشل مفاوضات السالم بين
قيادة الحزب والحكومة األفغانيّة.
وانطلقت المفاوضات في شهر آذار من العام الماضي
حينما وصل وفد من «الحزب اإلسالمي» إلى العاصمة
األفغانية كابل ،داعيا ً جميع الفصائل المناهضة للحكومة
األخرى للمشاركة في مفاوضات السالم مع السلطات.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع األفغانيّة ،أنّ  67مسلّحا ً

على األق��ل ُقتلوا في هجوم كبير ش ّنه حوالى  800من
عناصر حركة طالبان في والي��ة خوست جنوب شرقي
البالد.
ونقلت وكالة «خاما برس» اإلخباريّة األفغانيّة عن
المنسق في ناحية موسى خيل شارك
الوزارة ،أنّ الهجوم
َّ
فيه «إرهابيّون محليّون وأجانب».
وأض��اف��ت ال���وزارة أنّ ق��وات األم��ن األفغانيّة ص�دّت
الهجوم ،ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  67من المسلحين،
بينهم  3قياديّين .وأض��اف��ت أنّ أكثر م��ن  20مسلّحا ً
أصيبوا بجروح ،إضاف ًة إلى تدمير رشاشات دوشكا كان
المتم ّردون يستخدمونها في المعركة.
ول��م ُت��ص��در مجموعات مسلّحة مناهضة للحكومة
األفغانيّة أيّ تعليق على هذه األنباء.
وذكرت «خاما برس» أنّ خوست من الواليات المسالمة
نسب ّيا ً في جنوب شرقي أفغانستان ،إلاّ أنّ مجموعات
ّ
مؤخرا ً في
مسلّحة معارضة صعّ دت نشاطاتها القتاليّة
عدد من واليات المنطقة.

اعتبر رئيس هيئة األركان العا ّمة للقوات المسلّحة
السويدية الجنرال ميكائيل بيودن أنّ روسيا تم ّثل
أكبر خطر عسكري على بالده.
ونقلت وس��ائ��ل إع�لام س��وي��د ّي��ة أم��س ،تصريحا ً
لبيودن خالل فعاليّات التج ّمع السياسي األشهر في
السويد ،والمعرف باسم «أسبوع الميدالين» ،قال فيه:
«تم ّثل روسيا ،بال شك ،أكبر خطر عسكري».
وفي الوقت نفسه ،أ ّكد الجنرال السويدي أنّ ال أحد
ّ
يخطط لمهاجمة بالده في الوقت الراهن .وأوضح:
«حسب التقييمات العامة للقوات المسلّحة ،يُع ّد
االعتداء العسكري أمرا ً قليل االحتمال».
كما اعتبر بيودن أنّ نتائج استفتاء بريطانيا الذي
ص � ّوت خالله أغلبيّة من أدل��وا بأصواتهم لصالح
تصب في مصلحة
ال��خ��روج من االت��ح��اد األوروب���ي،
ّ
ّ
تفضل التعامل م��ع ال���دول بالصيغة
روس��ي��ا التي
الثنائية ،بدال ً من التعامل مع ّ
منظمة كبيرة على غرار
االتحاد األوروبي.
وسبق للحكومة السويدية أن أعلنت عن زي��ادة
النفقات العسكريّة بقدر كبير ،وعن خططها لتخصيص
مبلغ إضافي قدره  6.2مليار كرونة سويديّة (قرابة

 680مليون يورو) لألغراض الدفاعيّة خالل السنوات
القليلة القادمة .وبذلك قد تبلغ النفقات العسكريّة
للبالد في عام  2020نحو  46.6مليار كرونة سويديّة،
أي زهاء  5.12مليار يورو.

