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افتتاحية اليوم
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الماليي��ن
( 80س��فارة) ِفلس��طين ّية ُت َك ِّل��ف ِمئ��ات َ
مليا ،و ِمن ِخالل َنتا ِئج
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الشعب ال ِف
ّ

ما أشبه اليمن بفلسطني عند كلب الحراسة األمريكي
تنته��ج اإلدارات األمريكي��ة المتعاقبة سياس��ة ثابتة نح��و الكيان الصهيوني
والكي��ان الس��عودي وإن اختلف��ت الدواف��ع والغاي��ات .وعبر ساس��ة أمريكيون في
مناسبات عدة عن خصوصية وثبات االلتزام األمريكي بحماية الكيان الصهيوني
وضم��ان تفوق��ه عل��ى كل محيطه ،ومنه��م كونداليزا راي��س – وزيرة خارجية
ومستشارة أمن قومي سابقة في إدارة بوش االبن – التي عبرت عن هذا الموقف
ولكن بأس��لوب فلس��في فقالت ((إن أمن إس��رائيل معيار مطلق))  .ليس الكيان
الس��عودي بمكان��ة وأهمي��ة الكي��ان الصهيون��ي وال يعن��ي وجوده معي��ارا مطلقا
للواليات المتحدة األمريكية إال أن ما يملكه من احتياطيات النفط هو ما يجعله
ف��ي عي��ن االهتمام األمريكي ،لك��ن ليس الكيان الس��عودي بحد ذاته كما هو
ش��أن الكي��ان الصهيون��ي ب��ل الكي��ان ((النفط��ي))  ،يضاف إلي��ه الدور
المح��وري الس��عودي ف��ي خدم��ة أغ��راض السياس��ة األمريكي��ة
العدائي��ة ف��ي المنطقة وخارجه��ا  .وقد عبر عن مكانة ووظيفة
الكي��ان الس��عودي الرئي��س الحال��ي دونال��د ترام��ب بصراحة ال
تعوزها الوقاحة وهي وقاحة في محلها.
ه��ذه الف��وارق بي��ن م��ا يعني��ه الكيان��ان الصهيون��ي والس��عودي
لإلمبريالي��ة األمريكي��ة ال تعن��ي ف��وارق ف��ي مواق��ف اإلدارة م��ن ضحاي��ا
هذي��ن الكياني��ن العدوانيي��ن وه��م الش��عب الفلس��طيني والش��عب اليمن��ي.
فبعد كل جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلس��طينيين يقف كلب
الحراسة األمريكي ضد كل نقد مدافعا عن المجرم ،وإذا طلب الفلسطينيون
او أي��ة جه��ة أخ��رى تدخل مجلس األمن إلدانة اإلج��رام الصهيوني او اتخاذ أي
ق��رار يؤي��د ح��ق الش��عب الفلس��طيني نبح كل��ب الحراس��ة مح��ذرا  :إن عرض
الموضوع على مجلس األمن يعيق التسوية السلمية او يعقد محادثات السالم
او يزيد األوضاع س��وءا او ال يس��اعد على التوصل إلى الحل الس��لمي المنتظر
 ،او يخ��دم المتطرفي��ن الفلس��طينيين وإي��ران  .هذه النغمة نس��معها اليوم في

صراخ
صراع سياس��ي جديد بين معس��كري «أس��تانا» و)جنيف( ،يبدو أنه س��يكون
العن��وان األب��رز للمرحل��ة المقبلة ،فيما يتعلق بمس��ار الحل السياس��ي
لألزمة السورية.
ص��راع دش��نت بدايات��ه تهدي��دات الممث��ل الخ��اص ل��وزارة
الخارجية األميركية لشؤون سورية جيمس جيفري ،بالتخلي
ع��ن «مس��ار أس��تانا» ،ومب��ادرة تش��كيل «اللجن��ة الدس��تورية»
والع��ودة إل��ى «مس��ار جني��ف» ،إن ل��م تش��كل «الدس��تورية» حت��ى
موعد اإلحاطة الجديدة التي سيقدمها المبعوث األممي ستيفان دي
ميستورا أمام مجلس األمن منتصف الشهر الجاري.
م��ا ج��اء على لس��ان جيف��ري في ختام اجتماع��ات الي��وم األول لممثلي دول
ما يس��مى «المجموعة المص ّغرة» في واش��نطن ،هو «صراخ» مهزومين ،أكثر
مم��ا يك��ون تهدي��دات ،أتى بعد أن بات «مس��ار جنيف» بحك��م «الميت» ،ورعاته
م��ن أمي��ركا ومن لف لفيفها في «مصغرتها» ،عاجزون وخارج ملعب العملية
السياس��ية ،مع طغيان «مس��ار أس��تانا» الذي ترعاه روس��يا وإيران وتركيا بعد
مساهمته في تهدئة األوضاع على األرض ،وخصوصاً بعد التوصل إلى «اتفاق
إدل��ب» ،وم��ن ث��م ب��روز مخرجات الح��وار الوطني الس��وري في سوتش��ي ،ووالدة
مقترح تشكيل «لجنة مناقشة الدستور الحالي» من رحمه بمبادرة من روسيا.

تبرير مواصلة العدوان اإلجرامي على اليمن  .فبعد عدة تعديالت على مشروع
الق��رار ال��ذي أعدت��ه بريطاني��ا بوصفها مس��ؤولة قلم اليمن ف��ي مجلس األمن
وهي أحد أركان ((رباعية)) العدوان لتقديمه إلى مجلس األمن  ،وبعد إجراء
التعديالت التي ترضي القاتل السعودي واإلماراتي ،ورغم أنه ال ينص صراحة
على إنهاء العدوان رفضت اإلدارة األمريكية طرحه على المجلس مس��تخدمة
الذريع��ة نفس��ها الت��ي تت��ذرع به��ا ف��ي رف��ض ع��رض جرائ��م الكي��ان الصهيوني
عل��ى مجل��س األم��ن  .قال وزير الخارجية األمريكي ماي��ك بومبيو أنه وإدارته
ووزي��ر الدف��اع ماتي��س متفق��ون أن مش��روع الق��رار البريطاني يق��وض العملية
الس��لمية ! وهك��ذا يصب��ح وق��ف الحرب عائقا أمام وقف الح��رب وهو ضرب من
الديماغوجي��ة (التالع��ب باأللف��اظ)  .لك��ن تصري��ح الوزي��ر المذك��ور أض��اف
ش��يئا مهم��ا وواضح��ا عندم��ا قال  :نحن على وش��ك الس��ماح لمبع��وث األمم
المتح��دة  ،مارت��ن غريف��ت بجم��ع األط��راف ف��ي ديس��مبر  ،وه��ذا يعني أن
اإلدارة األمريكية لم تكن تسمح للمبعوث األممي بجمع األطراف وأن
العراقيل تأتي منها ال من األطراف اليمنية ألنها هي من يمسك
أداة التحك��م بتحال��ف العدوان ومرتزقته  .هكذا يفتك الكيان
الصهيون��ي بالش��عب الفلس��طيني وكلب الحراس��ة األمريكي
ينب��ح ف��ي وج��ه كل م��ن يحت��ج او يطل��ب تدخل مجل��س األمن
لمن��ع قتل الفلس��طينيين ،وبنف��س الحماس والذرائ��ع يحرص هذا
الكل��ب األمي��ن عل��ى مواصل��ة قت��ل اليمنيي��ن ومحاصرته��م ويرف��ض
كل دع��وة لوق��ف الح��رب كونه��ا بنظ��ره تعي��ق العملي��ة الس��لمية .م��ا أش��به
إجرام الكيان الس��عودي بإجرام الكيان الصهيوني وما أش��به اليمن بفلس��طين
بوصفهما ضحيتين لكيانين عدوانيين يحرس��هما كلب أمين ويزودهما بكل
وسائل اإلجرام.
د .احمد عبداهلل الصعدي
مس��ار األحداث ال يش��ي بإمكانية تش��كيل «الدستورية» قبل منتصف الشهر
الج��اري ،ف�لا دمش��ق وال موس��كو س��تقبالن بف��رض واش��نطن و«مصغرته��ا»،
موعداً مصطنعاً لتشكيل «الدستورية» ،وتفضالن التريث وأن تكون الخطوات
تجاه ذلك مدروس��ة وأن تش��بع نقاش �اً ألن الدس��تور س��يحدد مس��تقبل س��ورية
ألجي��ال قادم��ة ،وخصوصاً أن فكرة تش��كيل «لجنة لمناقش��ة الدس��تور» جاءت
بعد اتفاق السوريين في مؤتمر سوتشي ضمن سياق تفاهمات «مسار أستانا»،
كما س��ترفضان االستنتاجات المس��بقة لواشنطن و«مصغرتها» ،التي تتعلق
بعم��ل اللجن��ة والتوصي��ات الت��ي تقرره��ا ،ومحاول��ة تطعيمه��ا ب��أدوات له��ا
عب��ر دي ميس��تورا ال��ذي اقت��رب رحيله م��ن دون أن يترك أي لمس��ة على
مش��هد العملية السياس��ية ،بعد إفشال محاوالته ومن ورائه ،بالقيام
بـ«الوصاية» على السوريين.
ع��دا ذل��ك ،دمش��ق ومعه��ا ضامن��و «أس��تانا» ،وبع��د م��ا ت��م
إنجازه على هذا المس��ار ،لن يس��محوا لـ«معس��كر جنيف» بوأد
ه��ذا المس��ار مهم��ا كل��ف ذل��ك ،كم��ا ل��ن يس��محوا ل��ه أن ينال
ش��رف المس��اهمة ف��ي تل��ك اإلنج��ازات زوراً أو تجيي��ر ذلك لنفس��ه،
بع��د عم��ل ذل��ك المعس��كر طوال س��نوات األزمة وال ي��زال ،عل��ى تعطيل الحل
السياس��ي .نح��ن أمام مرحل��ة جديدة من صراع محوره العملية السياس��ية في
سورية ،بين «معسكر جنيف» الميت الذي يحاول العودة إلى الحياة و«معسكر
أس��تانا» الذاه��ب ف��ي محاوالت��ه الدؤوب��ة الجتراح الحل��ول .ص��راع ربما تطول
وسيصعب على المبعوث األممي الجديد غير بيدرسون مهمته.
مدته
ّ
موفق محمد

كيف يفكر العدو؟

مخاوف اسرائيلية من تقدم في الشكوى بجرائم االحتالل

كالم مباشر لدولة الرئيس املكلف
– ي��درك دول��ة الرئي��س المكل��ف بتش��كيل الحكوم��ة س��عد
الحري��ري أن م��ا أنت��ج الصيغ��ة الفضفاض��ة المقترح��ة ف��ي
تألي��ف الحكومة ،الذي يتحمل وحده مس��ؤوليته ،كصاحب
صالحي��ات دس��تورية «حصري��ة» ال ينازع��ه عليه��ا أح��د وال
يتحمل عنه تبعاتها أحد.
نتجت عن الصيغ الفضفاضة التي اعتمدها عندما منحه
اإلضافات الوزارية بغير وجه حق لتياره وحلفائه بينما مارس
اإلجح��اف بح��ق خصمه السياس��ي الرئيس��ي المتمثل بقوى
�ذاك ال ُتخف��ى على أح��د ،فمنح
الثام��ن م��ن آذار ،ف��ي لعب��ة ت� ٍ
مقاعد وزراية غير مس��تحقة لم��ن يهمه أمرهم وحرم مقاعد
وزاري��ة مس��تحقة لم��ن يخالفه��م ال��رأي ،فنالت الكت��ل حقها
ونالت أشالء بعضها حصصاً إضافية للمستوزرين.
وه��ذا يكف��ي لتبيان��ه الخ��روج م��ن تذاك��ي توزي��ع الكت��ل
وإع��ادة تدويره��ا لإليح��اء بتمثي��ل م��زدوج مخ��ادع تت��م
المطالب��ة ب��ه ،ففي البل��د ثالث كتل كب��رى ،واحدة يمثلها
رئي��س الجمهوري��ة والتي��ار الوطن��ي الح��ر نال��ت حقه��ا ب �ـ11
وزي��راً ف��ي صيغ��ة صاح��ب الصالحي��ة «الحصري��ة» بتألي��ف
الحكوم��ة ،ه��ي  7وزراء للتي��ار وف��ق معادل��ة وزير لكل 4
نواب و 4وزراء للرئيس ،وتكتل قوى الرابع عشر من
آذار وق��د ن��ال  12وزي��راً لق��اء حجم��ه المتمث��ل
ب �ـ  44نائب �اً وف��ق معادل��ة وزي��ر ل��كل  4ن��واب أما
تكت��ل الثام��ن من آذار الممثل نيابي �اً بـ  45نائباً
أي المس��اوي لتكتل الرابع عش��ر من آذار ،فقد منح
ظلم �اً وعدوان �اً فقط  7مقاعد وزارية ،اي أقل بخمس��ة
وزراء ع��ن نظي��ره وخصم��ه السياس��ي وهما متس��اويان في
الحج��م النياب��ي ،والخمس��ة الزائ��دة و(الفضفاض��ة) الت��ي
حازته��ا ق��وى الراب��ع عش��ر م��ن آذار ه��ي المقاع��د اإلضافي��ة
للمس��توزرين م��ن أش�لاء الكتل ،ولي��س المقعد ال��ذي تطلبه
ق��وى الثام��ن م��ن آذار ألح��د مكوناته��ا ،ب��د ً
ال م��ن خمس��ة
تستحقها زيادة أسوة بنظيرتها قوى الرابع عشر من آذار.
– يعل��م الرئي��س المكل��ف أن كل البح��ث ع��ن مس��اعي
تس��ويات بالصي��غ الت��ي يس� ّ�ميها ب �ـ «الفضفاضة» أو بس��واها
لي��س نابع �اً من البحث ع��ن مقاعد لمس��توزرين ،ألن من حق
ق��وى الثام��ن م��ن آذار ولي��س طلب �اً لصدقة أو منة م��ن دولته،
أن تتمث��ل وفق �اً لمعادلت��ه بتمثي��ل كل الق��وى م��ا عداه��ا،
أي وزي��ر ل��كل  4ن��واب ،أن تك��ون حصته��ا  11وزي��راً إذا اعتبرنا
الوزير الثاني عشر في تمثيل قوى الرابع عشر من آذار حصة
لرئي��س الحكوم��ة أو منصب��ه الواق��ع خ��ارج توزي��ع المقاع��د،
كم��ا يعل��م أن تطبي��ق قاع��دة وزي��ر ل��كل  5ن��واب س��يتيح
ني��ل كل م��ن ق��وى  14و 8آذار  9وزراء وعلي��ه بذل��ك ش��طب
وزيري��ن م��ن حصته وحص��ص حلفائه ،ويمكن ل��ه تعويضهما
بالتفاه��م م��ع رئي��س الجمهوري��ة كحص��ة ل��ه كرئي��س

للحكومة ،لكن تبقى حصة  8آذار  9وزراء تغنيها عن الحديث
بتمثي��ل اللق��اء التش��اوري منف��رداً ،فال �ـ  9وزراء ه��م  6ش��يعة
و 2مس��يحيين و 1س��ني كتحصي��ل حاص��ل لتكوينها ،ويعلم
دولت��ه أن ق��وى الثامن من آذار لم تفعل ذلك مراعاة لدولته،
فاكتف��ت بطل��ب مقع��د واح��د إضاف��ي لحصته��ا المجحفة
بـ  7وزراء.
– يعل��م دول��ة الرئي��س أن الصي��غ الت��ي أح��ب تس��ميتها بـ
«الفضفاض��ة» ت��م الت��داول فيه��ا بحث �اً ع��ن مخ��ارج تراع��ي
مزاج��ه االنفعال��ي وعناده غير المبرر والذي ال يس��تقيم مع
ك��ون األزم��ة ناتج��ة ع��ن س��وء تدبي��ره ف��ي إدارة صالحياته
«الحصرية» في مساعي تأليف الحكومة ،ومنعاً للوقوع في
«جاهلية» دس��تورية أخرى في تش��كيل الحكومة ،وبمراجعة
بس��يطة لم��ا ج��رى ف��ي الجاهلي��ة يعل��م دولت��ه أن أح��داً ل��م
يك��ن متضامن �اً م��ع كالم الوزي��ر الس��ابق وئ��ام وه��اب ،بمن
ف��ي ذل��ك الوزير وهاب نفس��ه ،لك��ن أحداً لم يك��ن يتوقع أن
يك��ون ف��ي مق��ام رئاس��ة الحكومة م��ن يج ّرد حملة عس��كرية
لس��وق ش��خصية سياس��ية مخفورة وذليلة ،لمجرد أن دولته
ق��د غض��ب ،م��ن دون مراع��اة األص��ول القانوني��ة والمعايي��ر
القضائي��ة ،وال الحس��ابات السياس��ية واألع��راف الت��ي
راكمته��ا تج��ارب مماثل��ة لدولته مع حاالت أش � ّد إلحاقاً
لألذى بش��خصيات ومرجعيات ال ّ
تقل عنه مكانة ،ومن
مواق��ع واضح��ة الخلفي��ة المعادية للس��لم األهلي
والوف��اق الوطن��ي ،وطلب دولته التريث س��نوات
ف��ي التعام��ل معها خارج المع��ادالت القانونية
والقضائي��ة ومذك��رات اإلحضار ،وقاد الس��عي
للح��وار معه��ا والبح��ث ع��ن تس��ويات ترض��ى به��ا،
كحالة أحمد األس��ير أو حالة مسلحي عرسال ،حتى
اقتن��ع دولت��ه بخ�لاف ذلك ،ول��م يعارضه أح��د ولم يضغط
علي��ه أح��د ول��م ينازع��ه ف��ي صالحيات��ه (الحصري��ة) أح��د
بينم��ا الحال��ة هنا واضحة ومحددة قانون �اً ،وما تم ليس إال
إس��تعماال غي��ر موف��ق وغير مح��ق للصالحي��ة «الحصرية»
لدولت��ه ،والنتائ��ج كارثي��ة ،وكان��ت س��تصير كارثي��ة
أكث��ر ل��وال اللج��وء لصي��غ يمك��ن تس��ميتها ه��ي األخ��رى
بالفضفاض��ة ،لك��ن لي��س لحج��ز مقاع��د للمس��توزرين م��ن
أش�لاء الكتل ،بل لمنحه طريقاً للتراجع يناس��ب شخصيته
االنفعالي��ة وغضب��ه وعن��اده ،ولع��ل ه��ذا ه��و الح��ال أيض �اً
ف��ي م��ا يس� ّ�ميه بالصي��غ «الفضفاض��ة» حكومي �اً وأله��داف
طرحه��ا ،فليج ّنبن��ا دولته جاهلية حكومية مس��تمرة تجلب
الكارث��ة المتمادية على البالد بغياب الحكومة ،وليس��تعمل
صالحيات��ه «الحصري��ة» ويُنه��ي العقدة بأح��د الحلول غير
(الفضفاضة).
ناصر قنديل

هل يمكن ّ
الحد من عدوانية واشنطن؟
م��ا تظه��ره الوالي��ات المتح��دة م��ن ممارس��ات مش��بوهة،
لي��س ع��ودة ع��ن وع��د قطعت��ه أب��داً ،وإنما رج��وع إل��ى الحقيقة
الش��يطانية الت��ي تتلبس سياس��اتها العدواني��ة المعهودة والتي
قنعته��ا بأقنع��ة متع��ددة لغاي��ات س��يئة تضمرها إل��ى أن يحين
له��ا الوقت والمج��ال إلخراجها من جحرها ،ويخطئ من يظن
أن واش��نطن التزم��ت بأم��ر قطعت��ه على نفس��ها ال يحقق
أهدافه��ا وأطماعه��ا ،وه��ي إن اضطرت ألم��ر ما ،تعلنه
لي��س التزام �اً وإنم��ا من��اورة ريثم��ا يتس��نى له��ا ما
تصب��و إلي��ه ،وب��كل بس��اطة تتخل��ى عن��ه حالم��ا
اقتضى أن يحقق لها هذا التخلي ما ترمي إليه!.
في كل يوم ،تطلق الواليات المتحدة تصريحات
متع��ددة بمختل��ف االتجاهات ،بعضه��ا يكون بخصوص
م��ا يج��ري ف��ي س��ورية ،لغاي��ات تخ��دم أجنداته��ا وأهدافها،
إن كان للتهدئ��ة حين �اً ف��ي ح��ال خرج��ت األم��ور م��ن يدها ،أو
للتصعي��د في أحايين أخرى ،لتأزي��م الوضع وإطالة أمده ،وفي
ظ��ل م��ا حققت��ه الدول��ة الس��ورية م��ن انتص��ارات عل��ى اإلرهاب
وداعمي��ه ،قلب��ت الموازي��ن لمصلحته��ا ض��د ق��وى التآمر ورأس
حربتها الواليات المتحدة التي أثار جنونها اندحار مش��روعها
العدوان��ي ،فعم��دت إلى المراوغة وتحري��ض دعايتها الرخيصة
لتبل��غ ذروته��ا ع ّله��ا تجن��ي بعض �اً مم��ا س��عت إليه ف��ي عدوانها
ال وأصي ً
المتكرر على الشعب السوري بإرهابها وكي ً
ال!.
ل��م تقن��ع الوالي��ات المتح��دة بزعمه��ا أن «تحالفه��ا»

الالشرعي والعدواني تأسس لمكافحة اإلرهاب وتنظيماته
اإلجرامي��ة أح��داً ،ألن م��ا يظهر عل��ى األرض يؤكد بما ال
ي��دع مج��ا ً
ال للش��ك ،أن له��ا اليد الطولى ف��ي إيجاد تلك
التنظيم��ات وتدريبه��ا ودعمه��ا لوجس��تياً واس��تخباراتياً
وسياس��ياً وإعالمي �اً ،ناهي��ك ع��ن دفاعه��ا المس��تميت
عنه��ا لبقائه��ا وتحريكه��ا بمختل��ف االتجاه��ات وإعطائه��ا
األوامر لش��ن هجماته��ا اإلجرامية بما يخ��دم مخططاتها
العدواني��ة ،وف��ي الوق��ت نفس��ه ،تتخذه��ا ذريع��ة لبق��اء
«تحالفها» المش��بوه أطول مدة على األرض الس��ورية
وال��ذي يرتك��ب كل ي��وم جرائ��م بح��ق الش��عب
الس��وري ين��دى له��ا جبي��ن اإلنس��انية ،وكل
ذل��ك ألج��ل أه��داف ق��ذرة بات��ت معروف��ة
للقاصي والداني.
بطبيع��ة الح��ال ،م��ا أفرزت��ه الحقائ��ق والوقائ��ع
تش��ير إل��ى أن الوالي��ات المتح��دة لم تتراج��ع يوماً عن
أهدافه��ا العدواني��ة ،لكنه��ا ،وف��ي ح��ال ل��م تس��تطع تحقيقه��ا،
تفع��ل أي ش��يء س��واء بالمن��اورة أو المراوغ��ة ،وإن ل��م تس��تطع
تع��اود الك��رة م��رات ومرات م��ن أجل الوص��ول إل��ى مبتغاها بما
تقابل كل ذلك من أفعال إجرامية يكون وقعها كارثياً مالم
يوض��ع ح��د له��ا ولسياس��اتها العدواني��ة األحادية عل��ى العالم،
فهل يمكن وضع حد لعدوانيتها المعهودة؟.
وضاح عيسى

عين على الصحافة االجنبية

قبل عشرين دقيقة من حرب نووية
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ف��ي اآلون��ة األخي��رة ،يدع��و السياس��يون ف��ي بع��ض ال��دول
المتاخم��ة لروس��يا ،بمزي��د م��ن اإلص��رار ،الجي��ش األمريك��ي
إلى تعزيز وجوده على أراضيهم .فقد ع ّبرت وارسو عن الرغبة
ف��ي اس��تضافة قواع��د أمريكي��ة دائم��ة ،وبع��د االس��تفزاز ف��ي
مضي��ق كيرت��ش ،ع ّب��رت كييف عن ذل��ك .على خلفية
تصريح��ات األمريكيي��ن ح��ول نيته��م االنس��حاب م��ن
معاه��دة الح��د من الصواريخ المتوس��طة وقصيرة
المدى ،تكتسب هذه الدعوات أهمية حاسمة.
األم��ن ف��ي أوروب��ا مضم��ون ،اآلن ،بع��دم نش��ر
أس��لحة ق��ادرة عل��ى ض��رب المراك��ز الصناعي��ة
والسياس��ية لل��دول األوروبي��ة بس��رعة .وبينم��ا ال يزال��ون
يفك��رون بنش��ر القواع��د األمريكي��ة عل��ى الح��دود دون خ��وف
م��ن خط��ر على أنفس��هم ،ف��إن (ح��زام الحرب) يبل��غ  500كم
(مدى صواريخ إس��كندر) .وفي حالة إنهاء المعاهدة ،لن يكون
هن��اك أي ضمان��ات أمنية ألي منطقة في أوروبا حيث الوجود
العس��كري األمريك��ي .ومع ظه��ور صواريخ متوس��طة وقصيرة
الم��دى ،س��يتم توجي��ه ضرب��ة نووي��ة ،ف��ي حال��ة نش��وب حرب،
إل��ى العم��ق بأكمله ،أي آالف الكيلومترات .إن نش��ر صواريخ
أمريكي��ة قصيرة ومتوس��طة المدى بالقرب من حدود روس��يا،

س��يجعل العال��م يعي��ش حال��ة حرب لم��دة  40دقيق��ة .هذا هو
الوق��ت ال��ذي يمك��ن فيه تقيي��م التهديد بش��كل صحيح ومنع
اس��تخدام الق��وة االس��تراتيجية إذا كان التهدي��د كاذب��ا،
عل��ى س��بيل المث��ال ،نتيج��ة خط��أ ف��ي الكمبيوت��ر .أم��ا إذا
انس��حبت الواليات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ
المتوسطة وقصيرة المدى ،وسمح جيران روسيا لألمريكيين
بنش��ر صواريخهم متوس��طة المدى ،فإن العالم س��يعيش
حال��ة (  20دقيق��ة قب��ل الح��رب) .هذه ه��ي العتبة :في
مثل هذا الوقت القصير ،من المستحيل الحصول
عل��ى وق��ت لتقيي��م التهدي��د بش��كل صحي��ح.
وبالتال��ي ،س��يتم اعتب��ار أي إش��ارة إط�لاق من
ه��ذا الجان��ب بمثابة هجوم حقيق��ي ،مع كل
العواقب.
تطوي��ق روس��يا بقواع��د عس��كرية ،اس��تراتيجية
أمريكي��ة طويل��ة األمد .في الوقت نفس��ه ،يرفض حلف الناتو
دائم��ا التف��اوض بش��أن ه��ذه المس��ألة ،معتب��را أنه��ا ش��أنهم
الداخلي .إنما ظهور صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى
يغير الوضع من حيث المبدأ.
فالديسالف شويغين

ستيا

حصل تقدم جوهري في الفحص االولي الذي تقوم
ب��ه المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة بخص��وص الش��كوى
الت��ي تقدم��ت به��ا الس��لطة الفلس��طينية ض��د جرائ��م
الح��رب االس��رائيلية في غزة والضف��ة الغربية والقدس
المحتلة.
وذك��ر موق��ع (يديع��وت احرون��وت) العب��ري ان
المدعي��ة الرئيس��ية اش��ارت ف��ي التقري��ر ال��ى ان الق��رار
الرس��مي لم يصدر بعد بفتح تحقيق لكن هناك تقدما
ف��ي الفح��ص االول��ي ،وأش��ارت الصحيفة ال��ى ان هناك
مخاوف داخل (اسرائيل) في هذا الشأن.
وتحدث��ت الجنائي��ة ع��ن مس��يرات الع��ودة ف��ي قطاع
غ��زة واس��تخدام جن��ود االحت�لال ل�لادوات القاتل��ة

ض��د المتظاهري��ن ،وكان وزي��ر خارجي��ة الس��لطة
الفلس��طينية ري��اض المالك��ي التق��ى األربع��اء،
المدعي��ة العام��ة للمحكم��ة الجنائي��ة
الدولي��ة فات��و بنس��ودا ،وذل��ك عل��ى
هام��ش أعم��ال ال��دورة  17لمؤتم��ر
ال��دول االعض��اء ،ال��ذي ب��دأت اعماله
في الهاي– هولندا.
وق��ال المالك��ي ،ف��ي بي��ان لل��وزارة ،إن ه��ذا
اللقاء يأتي استكماال للقاءات التي عقدها سابقا
م��ع المدعي��ة العامة ،ومكتبه��ا ،في متابع��ة للملفات،
والبالغ��ات ،والش��كاوى ،واالحال��ة الت��ي قدمته��ا دول��ة
فلس��طين حول الجرائم االس��رائيلية من جرائم حرب،

وجرائم ضد االنس��انية ،والتي ترتكبها في أرضنا ،وضد
ابن��اء ش��عبنا ،م��ن قتل عم��د ،واع��دام ميدان��ي كإعدام
الشهيد محمد حبالي ،وتدمير للممتلكات ،واالستيالء
لالراضي ،واالس��تيطان االستعماري غير الشرعي ،وما
يتع��رض ل��ه ابن��اء ش��عبنا في قط��اع غ��زة ،والضفة
الغربي��ة بم��ا فيه��ا الق��دس الش��رقية .ورك��ز
وزي��ر خارجي��ة الس��لطة الفلس��طينية ف��ي
لقائ��ه عل��ى قضي��ة الخ��ان األحم��ر،
وم��ا تق��وم ب��ه حكوم��ة االحت�لال م��ن
تدمي��ر ممنهج ،ومحاوالت ترحيل قس��ري
اس��تكماال لسياس��اتها واس��عة النط��اق ف��ي
التهجير القسري ألبناء شعبنا من البدو.
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