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إنها لعنة اليمن!
يحيى الشهاري 

الحسابات اإلقليمية المفتوحة لما بعد هزيمة ’داعش’
سركيس ابو زيد

فضيحة الغواصات »اإلسرائيلّية« كشفت سراً: نقل 
إمرة الردع من البّر إلى البحر... 

د. عصام نعمان
ــا  ــاول ســالح البحــر، لكــنّ واقعاته ــة تتن ــذ أشــهر وأســابيع بفضيحــة فســاد مدوّي »إســرائيل« منشــغلة من
ــس« 12/7/2017  ــة »هآرت ــش. صحيف ــة والجي ــة الحكوم ــي هيكلي ــرة ف ــًا كبي ــا رؤوس ــب برذاذه ــاتها تصي ومالبس
اليســارية المســتقلة أكــدت أنــه »رغــم الجهــود التــي بذلهــا مؤيــدو بنياميــن نتنياهــو لتحجيــم القضيــة وطمســها 
طــوال األشــهر األخيــرة، فقــد اوضحــت النقاشــات االولــى التــي جــرت فــي قاعــة القاضيــة عينــات رون خطــورة 
ــال  ــى واحتي ــم رش ــبهات جرائ ــة ش ــة العام ــرطة والنياب ــصُ الش ــا. وتفح ــق فيه ــري التحقي ــي يج ــم الت الجرائ
وتحويــالت وحــذف صفقــات ضخمــة تابعــة لســالح البحــر، أحــد أهــم القــوى االســتراتيجية فــي دولــة إســرائيل«.

ــد  ــا تؤك ــال«، كم ــال األعم ــار رج ــن كب ــة وم ــادة األمني ــن القي ــزأ م ــزءًا ال يتج ــاول »ج ــات تتن التحقيق
ــد الســابق  ــة، والقائ ــس الحكوم ــي رئي ــد شــمرون، محام ــي ديفي ــم »المحام ــك أن بينه ــس«، ذل »هآرت
لســالح البحــر اللــواء فــي االحتيــاط أليعــازر مــاروم، ورجــل األعمــال ميخائيــل غانــور، والعميــد فــي 
االحتيــاط امريئيــل بــن يوســف الــذي كان مرشــح نتنياهــو لمنصــب رئيــس مجلــس األمــن القومــي«.
خطــورة الفضيحــة ومالبســات التحقيــق فيهــا تتعــدّى الجانــب األخالقــي والجنائــي للقضيــة لتطــاول 
جانبهــا األمنــي أيضــًا. عامــوس هرئيــل، المراســل العســكري لـــ »هآرتــس«، يقــول إنــه »ال يمكــن تجاهــل 
االنعكاســات المحتملــة للقضيــة فــي الخــارج. ففــي الشــهر الماضــي وافــق مجلــس األمــن القومــي فــي 
ألمانيــا علــى الصفقــات مــع »إســرائيل«. لكنــه أضــاف بنــدًا تحّفظيــًا يســمح أللمانيــا بعــدم االلتــزام 

اتضــح  إذا  بالصفقــات 
أنّهــا مشــوبة بعمليــات 
ــل  ــن تخيّ فســاد. ويمك
وزارة  ســتنظر  كيــف 
الدفــاع األميركيــة إلــى 
وزارة  مــع  الصفقــات 
والصناعــات  الدفــاع 
 ، » ئيلية ا ســر إل ا «
التقاريــر  علــى  بنــاء 
ســتصدر  التــي 
التحقيقــات.  عــن 
يميلــون  فاألميركيــون 

الــى التعامــل بخطــورة كبيــرة مــع شــبهات الفســاد فــي صفقــات الســالح. ومــن المحتمــل أن تكــون لذلــك 
حاليــًا«. مناقشــته  تجــري  ممــا  بكثيــر  أوســع  نتائــج 

ما معنى »نتائج أوسع بكثير مما تجري مناقشته حاليًا«؟
ــًا فهــو  ــًا. وعندمــا يكــون أمني ــًا بالضــرورة، بــل األرجــح أن يكــون أمني المعنــى المضمــر ليــس جنائي
مرتبــط، ال محالــة، بالمناقشــات العميقــة والمتشــعبة التــي دارت فــي مؤتمــر هرتســليا األخيــر ومــا 
زالــت تــدور حــول مخــاوف »إســرائيل« األمنيــة وســبل معالجــة المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه أمنهــا 

ــران. القومــي، والســيما مــن حــزب اهلل واي
حــزبُ اهلل هــو التحــدي الماثــل والمباشــر. ايــران هــي التحــدّي غيــر المباشــر، إنمــا األخطــر علــى المــدى 
ــم يكــن  ــدرات عســكرية ل ــدون أن »حــزب اهلل اكتســب ق ــة يعتق ــراء اإلســتراتيجيون الصهاين ــل. فالخب الطوي
يملكهــا مــن قبــل، باإلضافــة الــى خبــرة عمليــة فــي مياديــن القتــال فــي ســوريا. هــذا باإلضافــة أيضــًا الــى تســّلحه 

وتــزوّده بصواريــخ ووســائل قتاليــة تحضيــرًا لمهمتــه الحقيقيــة األولــى وهــي مواجهــة إســرائيل«.
لمجابهــة هــذا التحــدّي الماثــل، قامــت القيــادة العســكرية »اإلســرائيلية« بسلســلة تدابيــر لتعزيــز 
قوتهــا الردعيــة، أبرزهــا التــزوّد بأحــدث مــا تمتلكــه الترســانة األميركيــة مــن صواريــخ دقيقــة متطــوّرة، 
ــى  ــادرة عل ــة متطــوّرة وق ــة، وغواصــات الماني ــة موجّه ــف دقيق ــة، وقذائ ــة وقاذف ــة مقاتل ــرات متقدّم وطائ
إطــالق صواريــخ بــرؤوس نوويــة. الــى ذلــك، شَــرَع ســالح الهندســة »اإلســرائيلي« ببنــاء جــدار دفاعــي 
واٍق علــى طــول حــدود فلســطين المحتلــة مــع لبنــان مــن الغــرب إلــى الشــرق بقصــد منــع مقاتلــي حــزب 
اهلل مــن االندفــاع مــن جنــوب لبنــان باتجــاه منطقــة الجليــل المحتلــة التــي مــا زالــت، رغــم كل عمليــات 

التهويــد واالســتيطان، تحظــى بأكثريــة عربيــة بيــن ســكانها.
لــم تكتــفِ »إســرائيل« بالتدابيــر »الوقائيــة« المــار ذكرهــا كلهــا، بــل لجــأت فــوق ذلــك الــى ســالح 
اإلعــالم والتهويــل لتلقــي الرعــب فــي نفــوس اللبنانييــن عمومــًا وقــادة حــزب اهلل خصوصــًا. فمــن علــى 
منبــر مؤتمــر هرتســليا هــدّد قائــد ســالح الجــو اللــواء اميــر ايشــل لبنــان واللبنانييــن قائــاًل: »أنــا مقتنــع 
أننــا فــي الحــرب علــى الجبهــة الشــمالية ســنحتاج لفتــح أقــوى مــا لدينــا مــن نــار كــي نســتغل الفتــرة 
الزمنيــة التــي ســتكون ممنوحــة لنــا. لــديَّ اقتــراح جيــد لســكان لبنــان: إذا غــادر النــاس منازلهــم فإنهــم 
لــن يتعرّضــوا لــأذى«. قائــد الجيــش »اإلســرائيلي« ايزنكــوت أوضــح األمــر: »نحــن نراقــب جنــوب لبنــان  
ونــرى أن حــزب اهلل ينتشــر فــي 240 قريــة ومدينــة وبلــدة، وفــي كل بيــت يوجــد جــزء مــن قــوة الحــزب«. 

داللــة التهديــد واضحــة: تدميــر كل هــذه القــرى والبلــدات.
هــذه التهديــدات والتهويــالت تخفــي، فــي الواقــع، خوفــًا مقيمــًا: إنــه رخــاوة بطــن الــردع »اإلســرائيلي« 
المتمثــل بالجبهــة الداخليــة. هــذا الخــوف يتبــدّى فــي تحليــالت خبــراء اســتراتجيين كثــر، وال ســيما بعد 
اتضــاح امتــالك حــزب اهلل أكثــر مــن مئــة الــف صــاروخ موجّــه ودقيــق، بإمــكان هــذه الصواريــخ الوصــول 
الــى أي مــكان فــي فلســطين المحتلــة مــن شــمالها الــى جنوبهــا، وبالتالــي إصابــة وتدميــر عــدد كبيــر مــن 

المواقــع التــي يزخــر بهــا بنــك أهدافــه.
لتفــادي تدميــر مقــار وقواعــد ومطــارات الدفــاع الجــوي الــرادع، لجــأت القيادة العســكرية »اإلســرائيلية«، 
علــى مــا يبــدو، الــى إجــراء وقائــي وتعويضــي فــي آن: نقــل إمــرة قــوى الــردع، كلهــا أو بعضهــا، مــن البــر 
الــى البحــر، أي إلــى الغواصــات المتخّفيــة فــي أعمــاق البحــر مــا يمّكنهــا مــن التصــرّف بهامــش أوســع 
مــن الحريــة والســالمة. هــذا األمــر، مــن بيــن أوامــر أخــرى متعــدّدة، يُقلــق »اإلســرائيليين«، مســؤولين 
ــذي  ــدين ال ــاد والفاس ــن الفس ــدْر م ــذا الق ــاف ه ــات انكش ــن تداعي ــم م ــف مخاوفه ــن، ويضاع ومواطني

يكتنــف فضيحــة الغواصــات األلمانيــة ويعــرّض العقــود المعقــودة مــع الحكومــة األلمانيــة الــى الفســخ.
ماذا تُراه يكون ردّ حزب اهلل على نقل إمرة الردع »اإلسرائيلي« من البر إلى البحر؟

»إســرائيل« إلغراقهــا  غواصــات  تعّقــب  مقــدوره  فــي  ليكــون  غواصــات  اهلل  حــزب  لــدى  ليــس 
وتفــادي مخاطرهــا، لكــن بإمكانــه اللجــوء إلــى عمليــة اســتباقية مؤثــرة هــي المبــادرة إلــى إطــالق أكبــر 
ــر عــدد ممكــن مــن المواقــع والمرافــق والمؤسســات  ــر أكب كميــة ممكنــة مــن صواريخــه الدقيقــة لتدمي
والمصانــع »اإلســرائيلية« الحسّاســة، أمنيــًا واقتصاديــًا، مــا يُجهــض كامــل أو، أقّلــه، معظــم فعاليــة الــردع 
ــع احتمــال لجــوء حــزب اهلل إلــى  ــادة »اإلســرائيلية« تتوّق »اإلســرائيلي« المقابــل. وال شــكّ فــي أن القي
هــذا الخيــار مــا يجعلهــا تُحجــم، علــى األرجــح، عــن االنــزالق إلــى حــرب أعظــم كلفــًة، بشــريًا وعمرانيــًا 

ــان، بشــرًا وشــجرًا وحجــراً. ــة التــي يُمكــن أن يتكبّدهــا حــزب اهلل ولبن ــًا، مــن الكلف واقتصادي
 ولعل لدى المقاومة خيارات أخرى، أقوى وأفعل.

مــع الســيطرة علــى »المدينــة القديمــة« وعلــى 
أعلــن منــه زعيــم  الــذي  النــوري«  موقــع »جامــع 
»الخالفــة  دولــة  البغــدادي  بكــر  أبــو  »داعــش« 
الموصــل«  »تحريــر  معركــة  تكــون  اإلســالمية«، 
انتهــت عمليــا وعســكريا بعــد معــارك ومواجهــات 

عنيفــة اســتمرت نحــو ثمانيــة أشــهر.
كان واضحــا منــذ بدايــة المعركــة أن نتيجتهــا 

محســومة
نتيجتهــا  أن  المعركــة  بدايــة  منــذ  واضحــا  كان 
النتائــج  وقــت.  مســألة  المســألة  وأن  محســومة 
ــة مــا  المترتبــة علــى هــذه المعركــة والمرتبطــة بمرحل
ــراق  ــي الع ــاء »داعــش« ف ــد انته ــا بع ــد الموصــل وم بع
ــا؟!  ــيطر عليه ــل ويس ــم الموص ــن يحك ــم: م ــي األه ه
ــح والنفــوذ؟  كيــف ســتتوزع خارطــة الحصــص والمصال
كيــف ســتؤثر معركــة الموصــل علــى الحــرب الســورية 

وتحديــدا علــى معركــة الحــدود والشــرق والباديــة؟
ــي  ــم مشــاركة أساســية ف ــن له ــم تك ــراد ل األك
تحريــر الموصــل وهــم كانــوا ربطــوا مشــاركتهم 
بحــوار واتفــاق مســبق حــول مرحلــة مــا بعــد تحريــر 
ــي شــكل  ــة إلدارة الموصــل ف ــى صيغ الموصــل وعل
يراعــي توازناتهــا ومكوّناتهــا ويطمئــن ســكانها الــى 

ــد طــرد »داعــش”. مصيرهــم بع
 ولكــن األكيــد أن أعيــن األكــراد تتجــه أوال الــى 
كركــوك التــي ســتكون نقطــة الصــراع الســاخنة فــي 
مرحلــة مــا بعــد »داعــش«، فــي ظــل ضغــوط مزدوجــة 
مــن جهــة بغــداد التــي ترفــض أن تكــون المنطقــة 
الجديــدة تابعــة إلقليــم كردســتان وتفضــل بقــاء الوضــع 
اإلداري لمحافظــة نينــوى علــى مــا كان عليــه قبــل 

حزيــران 2014، تاريــخ ســقوطها فــي أيدي«داعــش”.
 مــن جهــة أخــرى، تركيــا تثيــر الموصــل شــهيتها، 
وأيضــا كركــوك، حيــث مطالــب التركمــان تتركــز 
ــإدارة  ــى وضــع لكركــوك، ب أساســا حــول الحفــاظ عل
مشــتركة، عربيــة وكرديــة وتركمانيــة، فيمــا يصــر 

ــى إقليمهــم. ــا ال ــى ضمه ــراد عل األك
لحجــم  مدركــون  فإنهــم  األميركيــون  أمــا 

الحــاد  والتناقــض  الداخليــة،  العراقيــة  التعقيــدات 
فــي مصالــح وأهــداف القــوى الخارجيــة، وإمكانيــة 
احتــدام المواجهــات األمنيــة والسياســية بعــد تحريــر 

العــراق  فــي  األميركيــة  القــوات  قائــد  الموصــل. 
الجنــرال ســتيفن تاونســند قــال: »إن الحــرب بعيــدة 
كل البعــد عــن نهايتهــا، لذلــك ال أتوقــع أي تغييــر 
فــي مســتوى قواتنــا فمــا زال أمامنــا عمــل شــاق 

يتعيّــن علينــا وعلــى العراقييــن القيــام بــه”.
وعلــى رغــم االرتيــاح والتفــاؤل الــذي عــم البــالد 
ــر الموصــل،  ــة فــي تحري بعــد نجــاح القــوات العراقي
إال أن المخــاوف مــا زالــت قائمــة مــن عــودة »الخاليــا 
النائمــة« إلــى تنفيــذ هجمــات وعمليــات انتحاريــة، 
انتقــام  القلــق مــن نشــوب عمليــات  فضــاًل عــن 

ــى النفــوذ. ــة، وصراعــات عل طائفي
بعــد  العبــادي  حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
إعالنــه رســميا االنتصــار والقضــاء علــى »داعــش« فــي 
ــر  ــى »األخــذ بزمــام األمــور بعــد التحري العــراق، دعــا إل
العراقيــة  القــوات  الكامــل، وأن مســك األرض مهمــة 
فقــط، فهنــاك نيــة مبيتــة لتأجيــج الحــرب الطائفيــة، 
لكــن وقــوف شــيعة العــراق مــع ســنته ســيوحد البــالد”.

الممثــل الخــاص لأميــن العــام لأمــم المتحــدة 
فــي العــراق يــان كوبيــش، قال »إن ســحق »داعش« 
فــي الموصــل ال يعنــي نهايــة الحــرب علــى اإلرهــاب 

ــل  ــي الكام ــن العمــل للتعاف ــد م ــراق المزي ــام الع وأم
وإرســاء الســالم الدائــم، وذلــك مــن خــالل إعــادة 
المهجريــن واإلعمــار، بالتــوازي مــع عمليــة سياســية 
االنتخابــات  إلجــراء  قويــة 
المصالحــة  وتحقيــق 
والمجتمعيــة،  الوطنيــة 
وإعطــاء الجميــع الحــق فــي 
العــودة، مــن دون أي تالعــب 
اللجــوء  أو  ديموغرافــي 
االنتقاميــة  الهجمــات  إلــى 
اإلخــالء  أو  العقــاب  أو 

القســري”.
زالــت  مــا  المخــاوف 
ــا  ــودة »الخالي ــن ع ــة م قائم
تنفيــذ  إلــى  النائمــة« 

انتحاريــة وعمليــات  هجمــات 
نصــر »الموصــل« طــرح تســاؤالت عــدة عمــا 

العــراق: فــي  بعدهــا وانتهــاء »داعــش« 
هــل انتهــى هــذا التنظيــم فعــال وانتهــى الــى غير 
رجعــة، أم مــا زال قابــال ألن »يفــرّخ« بنســخة جديــدة 
واســم جديــد؟! هــل الوقائــع واألســباب التــي أنتجــت 
»داعــش« مــا تــزال قائمــة أم زالــت؟! هــل توجــد 
اســتراتيجية أميركيــة لمرحلــة مــا بعــد »داعــش« 
فــي العــراق؟ ومــا هــي العناصــر الضروريــة فــي هــذه 
االســتراتيجية فيمــا لــو وُجــدت؟ وإذا كان تنظيــم 
»داعــش« يســتمر عقائديــا كفكــر دينــي متطــرف 
وإرهابــي، مــاذا يحــل بــه كواقــع علــى األرض؟ و »أيــن 
المفــر« بعــد الموصــل، هــل الــى ســوريا أم الــى أبعــد، 

الــى »مصــر ســيناء« أو الــى »أفغانســتان«؟
المصريــة«  »الجغرافيــا  فــي  خبــراء  محللــون 
لتنظيــم  مهمــًا  رمــزًا  تمثــل  ســيناء  أن  يــرون 
وتاريــخ  المصرييــن  المقاتليــن  »داعــش«، فخبــرة 
عملهــم مــع التنظيمــات التكفيريــة المســلحة خــارج 
الحــدود المصريــة بــدءًا مــن عــام 1979 أثنــاء الحــرب 
أساســيًا  مرتكــزًا  تمثــل  اآلن،  وحتــى  األفغانيــة 

للعالقــة بيــن قيــادة التنظيــم الســابقة فــي الموصــل 
وبيــن ذيلــه فــي القاهــرة منــذ إعــالن مبايعــة »أنصــار 
بيــت المقــدس« فــي تشــرين الثانــي 2014، ومجــاورة 
هــذه البقعــة الجغرافيــة لغــزة، مــا أعطــى أهميــة 
تمتــد  اذ  العســكرية،  الناحيــة  مــن  اســتراتيجية 
األنفــاق األرضيــة للضفــة األخــرى داخــل األراضــي 
ــر  ــواء عب ــل س ــم المتواص ــث الدع ــطينية حي الفلس
ــر المقاتليــن أو األســلحة التــي يتــم شــحنها  تصدي
لقتــال الجيــش المصــري وقــد أرســلت مــن قبــل 
لقتــال »إســرائيل«، فهــذه األنفــاق شــريان التنظيــم 
بقــاء  وراء  الســر  تمثــل  ولعلهــا  دائمــًا،  الموصــول 
ــى اللحظــة. ــي ســيناء حت ــة ف ــات المتطرف التنظيم
نُشــر مؤخــراً تقريــر لوكالــة »أسوشــيتد بــرس« 
ــاء  األميركيــة ذكــرت فيــه أن »داعــش« يســعى إلــى بن
تنظيــم جديــد مــن أجــل البقــاء بعــد خســائره الجســيمة 
فــي  »داعــش«  هزيمــة  وأن  وســوريا،  العــراق  فــي 
ــة  ــة الخالف ــر دول ــة دم ــي الرق الموصــل، ومحاصرتهــم ف
ــم خطــة  ــز التنظي ــك جه ــم، لذل ــة الخاصــة به المزعوم
العســكرية  الضربــات  لمواجهــة  مرونــة  أكثــر  جديــدة 
ضــده. وبالتالــي فــإن تنظيمــًا جديــدًا ســيخرج للنــور 
التنظيــم  بهــا  يتمتــع  التــي  المرونــة  مــن  مســتفيداً 
بســبب تكوينــه مــن عناصــر محليــة فــي العراق وســوريا 
وعناصــر دوليــة تنســق عبــر »اإلنترنــت«، يترافــق ذلــك 
مــع ازديــاد مخــاوف مــن أن هنــاك عناصــر مــن »داعــش« 

ــا. ــا وشــمال إفريقي ــى أوروب ــودة إل ــى الع تعمــل عل
فــي النهايــة، تبقــى االنعكاســات المرتقبــة علــى 
معركــة الحــدود الســورية – العراقيــة. فســقوط الموصــل 
ال تنحصــر تداعياتــه فــي العــراق وال يجــري التعامــل معها 
علــى كونهــا حدثــا عراقيــا منفصــال عــن المحيــط، ذلــك 
أن تــالزم المســارين العراقــي والســوري بــدأ يفــرض 
نفســه علــى األجنــدة الدوليــة، والوضــع فــي ســوريا بعــد 
القضــاء علــى »داعــش« فــي العــراق لــن يكــون مشــابها 
لمــا كان قبــل ذلــك، وستشــتد حالــة الغليــان وعمليــة 
خلــط األوراق فيهــا وترتفــع وتيــرة وخطــورة االشــتباك 

ــا وحدودهــا.. ــى أرضه ــي عل الدول

50 ألــف ســوداني يســتعدون لمغــادرة األراضــي 
مــن  المعلنــة  المهلــة  انتهــاء  قبــل  الســعودية 
ســلطات الريــاض. يعــودون الــى وطنهــم مجبريــن 
مكرهيــن دون إعتبــار للــدم الســوداني المنهمــر 
يوميًــا فــي صحــارى وجبــال وقــرى اليمــن، وال 
فــرق بيــن مــن تعــود جثتــه فــي صنــدوق خشــبي 
التحالــف  يســمى  مــا  ضمــن  مشــاركته  بعــد 
ــوم  ــن مــن يســتقل الي ــى اليمــن، وبي ــي عل العرب

ــعودية. ــن الس ــادرة م ــرة المغ طائ
أن  الســعودي  النظــام  علــى  جديــدًا  ليــس 
يســتغني عــن مناصريــه ومؤيّديــه، كمــا فعــل بقطــر 
واتهــام جنودهــا المرابطيــن فــي الحــد الجنوبــي 
الســعودي بالمرتزقــة، بعدمــا شــّكلوا عبًئــا ثقيــاًل 
علــى المملكــة. هــذه هــي المملكــة وهــذا هــو نظامهــا 

تجــاه  بعناويــن مختلفــة  المــرة  هــذه  جــاءت  وإن 
الســودان بدعــوى أن النظــام الســعودي اتخــذ هــذه 
الخطــوة مــن قبيــل التخفيــف مــن عــدد المقيميــن 
فــي الســعودية بســبب األعبــاء االقتصاديــة التــي 
ــات  ــاء ســوى النفق ــن أعب ــا م ــا، وم ــاد يتحمّله ــا ع م
ــر  ــر االســتنزاف الكبي ــة إث الضخمــة واألزمــات المالي

ــى. ــة األول ــن بالدرج ــرب اليم ــعال ح ــي إش ف
إنها لعنة اليمن!

أمــا مصيــر الجنــود الســودانيين فــي محرقــة 
ومقبــرة اليمــن، فقــد أصبــح اليــوم وفــق مــا يــراه 
ــذي  ــر البشــير، ال ــس الســوداني عم مناســبًا الرئي
مــن  للخــروج  ضالتــه  وجــد  أنــه  ســابًقا  تحــدث 
األزمــات التــي عصفــت ببــالده سياســيًا واقتصاديًــا 
علــى  المتحــدة  الواليــات  قادتــه  الــذي  والحصــار 

خطــوات  ثــالث  خــالل  مــن  وذلــك  الســودان، 
فــي  كبيــر  بشــكل  انخراطــه  األولــى  مترابطــة، 
الحــرب علــى اليمــن، والثانيــة انضمامــه للمعســكر 
ــارب  ــة التق األمريكــي ضــدّ حــركات التحــرر، والثالث
مــع الكيــان الصهيونــي. كمــا أن الرئيــس الســوداني 
الــذي كان مالحًقــا مــن قبــل محكمــة الجنايــات 
الدوليــة ومطلوبًــا للمحاكمــة بتهمــة ارتــكاب قواتــه 
جرائــم إبــادة جماعيــة فــي إقليــم دارفــور بالســودان.
علــى  الحــرب  فــي  والمشــاركة  االنخــراط  بعــد 
اليمــن، بــات البشــير يجــري زيــارات خارجيــة دون أن 
تطالــب المحكمــة الجنائيــة او الواليــات المتحــدة مــن 
الــدول التــي يقصدهــا تســليمه للعدالــة، علــى اعتبار أن 
مشــاركة بــالده القويــة فــي الحــرب علــى اليمــن هــي 
الســبيل والمخــرج الوحيــد لــه مــن حبــل المشــنقة 

الدوليــة، وذلــك علــى حســاب الــدم الســوداني.
وعلــى الرغــم مــن كل مــا قدمــه البشــير، إاّل 
أن اإلدارة األمريكيــة أعلنــت مؤخــرًا تأجيــل رفــع 
العقوبــات عــن الســودان لمــدة ثالثــة أشــهر، وهــي 
بهــذا األســلوب تدفــع البشــير إلــى تقديــم مزيــد 
ــازالت، لكــن المشــكلة أصبحــت مضاعفــة،  مــن التن
فالســودان الــذي قــدم تنــازالت مــن طــرف واحــد 
فقــد الثقــة بأســياده الجــدد، ولعلــه يتســاءل اآلن 
ــازالت  ــدم تن ــات إن ق ــع العقوب ــن رف ــذي يضم ــا ال م

جديــدة؟
ــا نتســاءل: هــل سيســتفيد البشــير  ونحــن هن
مــن هــذا الــدرس أم يندفــع أكثــر إلــى الحضــن 
األمريكــي؟ لعلــه يعيــش واقــع التخبــط والتيــه.. إنهــا 

ــة اليمــن! لعن

ظريف: نملك خيار الخروج من اإلتفاق النووي في حال نقضه من جانب أميركا
وفيمــا اشــار الــى االنتخابــات الرئاســية االخيــرة التــي 
جــرت فــي ايــران، صــرح وزيــر الخارجيــة بــان الشــعب 
االيرانــي وقــف فــي صفــوف طويلــة لــالدالء باصواتــه فيمــا 
لــم نشــهد مثــل هــذه الملحمــة فــي باقــي دول المنطقــة.

اصيبــت  االقليميــة  الحكومــات  ان  واضــاف: 
باالحبــاط والغضــب ومــن هــذا المنطلــق تبحــث عــن 
ــران. عــدو خارجــي ولالســف ان هــذا العــدو هــو اي
ــة  ــات المتطرف ــم للجماع ــم الدع ــد ان تقدي واك
لــن يجــدي نفعــا الن هــذه الممارســات ســترتد 

عليهــم فــي النهايــة.
الســعودية  الســلطات  تصريحــات  الــى  واشــار 
ــران  ــي داخــل اي ــات ف ــارة الصراع بنشــر الفوضــى واث
ومــا شــهدناه مــن الحــادث االرهابــي فــي طهــران، 
للجماعــات  الدعــم  تقــدم  الســعودية  ان  واوضــح 
فــي باكســتان حيــث تمكــن عــدد مــن  االرهابيــة 
ايــران  الــى  عناصــر هــذه الجماعــات مــن التســلل 
واســتهداف مجلــس الشــورى االســالمي، الســلطة 
البرلمانيــة الديمقراطيــة التــي تفتقــر الســعودية اليهــا.
واكــد وزيــر الخارجيــة ان ايــران ضحية اســتخدام 
ــة و تعتبــر هــذه االســلحة خطــا  االســلحة الكيميائي

احمــر بالنســبة لهــا.
ســوريا  اتهــام  الــى  ظريــف  الوزيــر  واشــار 
باســتخدام االســلحة الكيميائيــة، واكــد علــى ضــرورة 
اجــراء تحقيقــات فــي هــذا المجــال معلنــا هنــاك 
آليــات محــددة يمكــن اســتخدامها لهــذا الغــرض.

فــي  جــاد  بشــكل  نشــك  اننــا  قائــال:  وتابــع 
ــة  ــة بشــأن لجــوء الحكوم صحــة المزاعــم االميركي
الســورية الــى اســتخدام االســلحة الكيميائيــة فــي 

مدينــة خــان شــيخون فــي ادلــب.
ــا تشــكيل فريــق للتحقيــق  ــا اقترحن واضــاف انن
و ايفــاده الــى قاعــدة الشــعيرات الجويــة لدراســة مــا 
تبقــى مــن بقايــا اســتخدام االســلحة الكيميائيــة اال 

انهــم رفضــوا هــذا االقتــراح.
االســلحة  اســتخدام  رفــض  علــى  وتاكيــدا 
بــأن  القبــول  يمكــن  ال  ظريــف  قــال  الكيميائيــة، 
و  القاضــي  دور  تلعــب  التــي  هــي  امريــكا  تكــون 
نفســه. الوقــت  فــي  المعاقــب  و  العــام  المدعــي 
واشــار ايضــًا الــى االزمــة فــي اليمــن واضــاف ان 
ــور انــدالع االزمــة فــي اليمــن  الرئيــس روحانــي وف
قــدم اقتراحــا خــالل لقائــه الرئيــس التركــي ينــص 
المســاعدات  وتقديــم  النــار  اطــالق  وقــف  علــى 

االنســانية للشــعب اليمنــي.
وفيمــا وصــف االزمــة فــي اليمــن، اســوأ كابــوس 
فــي مجــال حقــوق االنســان، اضــاف ان هــذا االقتــراح 
مــن شــأنه أن يشــكل حجــر االســاس للتعــاون بيــن 
ايــران والســعودية مؤكــدا اننــا فــي غنــى عــن الحــرب 
ولســنا بحاجــة الــى ان نســعى لحــذف احدنــا االخــر 
عــن الســاحة السياســية االقليميــة كــون غيــر ممكــن 

تحقيــق هــذا الهــدف مــن كال الجانبيــن.
كردســتان  فــي  االســتفتاء  علــى  وتعليقــا 

العــراق قــال وزيــر الخارجيــة، ان اســتفتاء اســتقالل 
وســتكون  صائــب  غيــر  قــرار  العــراق  كردســتان 
والمنطقــة. العــراق  أمــن  علــى  كارثيــة  تداعياتــه 

واضــاف: قلنــا لهــم )المســؤولون الكــرد( ان هــذا 
القــرار خاطــئ، واعتقــد ان وجهــات نظــر جميــع دول 

المنطقــة متفقــة بهــذا الخصــوص.
وفــي موضــوع اخــر، أكــد الوزيــر ظريــف ان االدارة 
ايــران  الــى  متضاربــة  إشــارات  بعثــت  االمريكيــة 
والمنطقــة خــالل االشــهر الماضيــة، وقــال ان ايــران 
ــد  ــووي، ونعتق ــاق الن ــذ االتف جــادة وعازمــة فــي تنفي
ان هــذا االتفــاق يمكــن ان يشــكل اساســا للتعــاون.

واســتطرد قائــال: وفــي هــذا الصــدد، فإننــا نحتــاج 
أن نتوصــل الــى فهــم افضــل الننــا نــرى الكثيــر مــن 

االســتنتاجات الخاطئــة .
ــاق  ــام االتف ــل ام ــود والعراقي ــق بالقي ــا يتعل وفيم
القيــود  بعــض  ان  الخارجيــة،  وزيــر  قــال  النــووي، 
التــي وافقــت عليهــا ايــران لبنــاء الثقــة، ســوف تلغــي 
ــا متمســكين  ــا الزلن ــة، لكنن خــالل الســنوات المقبل

ــة. ــاج االســلحة النووي ــدم انت بع
واشــار الــى االتفــاق النــووي ومــا توجــه مــن 
تهــم مــن قبــل المســؤولين االميركييــن الــى ايــران 
بشــأن انتهــاك االتفــاق، واضــاف: الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة اكــدت فــي جميــع تقاريرهــا علــى 
تمســك ايــران بتعهداتهــا تجــاه هــذا االتفــاق إال ان 
اميــركا توكــد دومــا علــى ضــرورة اســتمرار فــرض 

ــران. ــى اي ــات عل العقوب
واكــد وزيــر الخارجيــة ظريــف ان الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران تملــك عــدة خيــارات فــي 
حالــة نقــض االتفــاق النــووي مــن قبــل اميــركا، وقــال: 
إيــران تملــك خيــار الخــروج مــن اإلتفــاق النــووي 
فــي حــال نقضــه مــن جانــب أميــركا؛ ناصحــًا االدارة 
االميركيــة بإعــادة النظــر فــي نهجهــا للعقوبــات، وأن 
ــج الضغوطــات ال يعمــل«. ــي رأســها أن نه »تضــع ف

ــات  ــس العالق ــام مجل ــف ام ــور ظري ــد الدكت وأك
الخارجيــة، وهــو مؤسســة بحثيــة فــي نيويــورك، أنــه 
ــة  ــر الخارجي ــه وبيــن وزي ــم تتــم أي اتصــاالت بين ل
األمريكــي، ريكــس تيلرســون، لكــن »هــذا ال يعنــي 

أنــه ال يمكــن أن تجــرى« اتصــاالت.
وقــال إيــران ال تصمــم الصواريــخ لحمــل رؤوس 
االتفــاق  بموجــب  محظــور  وهــو  نوويــة،  حربيــة 
ــاع عــن  النــووي، وإن صواريــخ بــالده مــن أجــل الدف
النفــس فقــط مؤكــدا علــى أن ايــران تملــك عــدة 
خيــارات فــي حــال نقــض االتفــاق النــووي مــن قبــل 

ــاق. ــن االتف ــا الخــروج م ــن بينه ــركا، وم امي
واكــد إن االتهامــات األميركيــة إليــران بدعــم 
اإلرهــاب ليســت بمحلهــا وسياســة خاطئــة، مضيفــا: 
نحــن نعلــم مــن أيــن يأتــي اإلرهابيــون، نعلــم مــن 
ــدول جــاء اإلرهابيــون، الذيــن هاجمــوا برجــي  أي ال
التجــارة العالمييــن فــي نيويــورك، أســتطيع أن أقــول 

إن ال أحــد منهــم جــاء مــن إيــران.

وتابــع قائــاًل: انظــروا إلــى »داعــش« والنصــرة 
والقاعــدة، انظــروا إلــى المنظمــات اإلرهابيــة األخــرى، 
ليــس لهــم أي عالقــة بإيــران، هــم ال يأخــذون فقــط 
فكرهــم، بــل الدعــم االقتصــادي والعســكري، مــن 

دول تســمي نفســها حليفــة الميــركا.
وردا علــى ســؤال حــول البرنامــج النــووي لكوريــا 
الشــمالية، قــال ظريــف: نعتقــد ان االســلحة النوويــة 
التوفــر األمــن ألي بلد.هــذا الســالح مرفــوض وغيــر 

شــرعي نظــرا لطبيعتــه.
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة ايــران فــي محاربــة 
االرهابييــن فــي بعــض دول المنطقــة اكــد ظريــف ان 
ــاد المستشــارين  ــى ايف هــذه المشــاركة تقتصــر عل
العســكريين الــى هنــاك، واضــاف إننــا ال نبحــث 

عــن التواجــد العســكري فــي أي مــن دول المنطقــة 
ومــن هــذا المنطلــق فــان حضورنــا يأتــي فــي اطــار 
القوانيــن الدوليــة وعلــى اســاس طلــب حكومــات 

ــدول. ــك ال تل
ــان ارســاء االمــن و االســتقرار  ــد ب واضــاف نعتق
فــي اي بلــد مســؤولية تقــع علــى عاتــق الشــعب و 
القــوات العســكرية فيمــا يقتصــر دور االجانــب علــى 

ــم المســاعدات. تقدي
فــي  االجنبيــة  العســكرية  القواعــد  وبشــأن 
القــوات  انتشــار  ان  اوضــح  االوســط،  الشــرق 
الــى  تــؤدي  المنطقــة  فــي  االجنبيــة  العســكرية 
اننــا نحتــرم قــرارات دول  زعزعــة االمــن فيهــا اال 

المجــال. هــذا  فــي  الجــوار 

*البقية من صفحة االولى


