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تداعيات األزمة السورية

أمريكـــا في موقــف عصــيب
وج��دت الوالي��ات المتح��دة
االمريكية نفس��ها ورئيسها باراك
اوبام��ا ف��ي موق��ف عصي��ب داخليًا
ودولي��ًا ازاء االس��رة الدولي��ة ف��ي
مس��عاها لتوجيه ضربة عس��كرية
ض��د الش��عب الس��وري وقيادت��ه
وذل��ك في ظل الت��ردد والرفض من
الداخ��ل االمريكي الى جانب الصفعة
البريطانية التي أيضًا رفضت خوض
الحرب وتركت الواليات المتحدة مع
فرنسا وحيدين..
س��وري��ا س��ارع��ت مساء «ال�س�ب��ت» الماضي بمهاجمة
الواليات المتحدة االمريكية ،واتهمتها بتلفيق االدلة
م��ن أج��ل تبرير االع �ت��داء العسكري عليها ،ورفضت
تقرير االستخبارات االمريكية الذي ينسب اليها الهجوم
الكيميائي الذي وقع في ريف دمشق االسبوع الماضي.
وقالت الخارجية السورية في بيان لها « :ان ما قالت
االدارة االمريكية انها أدلة قاطعة انما هي روايات قديمة
نشرها االرهابيون منذ أكثر من اسبوعين بكل ما تحمله
من فبركة وكذب وتلفيق»..
من جانبه قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين مساء
«السبت» ان «من الهراء» ان تكون الحكومة السورية
قد استخدمت االسلحة الكيميائية ،مطالبًا الواليات
المتحدة بتقديم أدلة على استخدام الجيش السوري
لالسلحة الكيميائية.وقال بوتين للصحافيين انه على
اوباما «الرئيس االمريكي» الحائز على جائزة نوبل للسالم
ان يتذكر ماهي تداعيات أي هجوم امريكي على المدنيين
في سوريا.
وازاء ذل��ك وق��ف العالم مندهشًا للموقف البريطاني

بوتين :على أوباما الذي يحمل جائزة
نوبل أن يتذكر تداعيات أي اعتداء
على سوريا على حياة المدنيين
ارتياح عالمي من الموقف البريطاني
الشجاع وتراجع فرنسي مفاجئ
وت�ح��ول��ه م��ائ��ة وثمانين درج��ة مبتعدًا ع��ن ال��والي��ات
المتحدة وفرنسا في توجيه ضربة عسكرية على سوريا،
وهو الموقف الذي لخصه رئيس وزرائها ديفيد كاميرون
في كلمتين «لقد فهمت!!» عقب الهزيمة التي مني بها
في مجلس العموم طرحه للمشاركة في ضرب سوريا..
وتساءل العديد من المراقبين واجهزة االعالم الدولية
عما هو الذي «تفهمه كاميرون» بالتحديد.
يرون في االجابة على ذلك بالقول انه وبمنتهى البساطة
ليس لدى الشعب وال البرلمان البريطاني الشجاعة في
تدخل عسكري آخر.
ففي الداخل ولعدة أشهر خلت كان كاميرون يعمل على
التأكيد بأن سوريا سوف تتحول الى خطر أكبر مما آل اليه
العراق ..من الممكن ان يحدث بها ما حدث في البوسنة
من حرب واقتتال على الغرب ان يتدخل فيها.
كاميرون يعلم ان فشله في هذه الخطوة التي تجيز
القيام بعمل عسكري قد تكون بمثابة محطة سياسية
مهمة في مسيرته ومستقبل حزبه ..خاصة مع ادراك

«القاعدة» تعلن الحرب
على الجيش المصري «الكافر»

ا ًل��رج��ل وم ��ا يفهمه
ايضًا ان هناك قطاعًا كبيرًا مستقال ومعارضًا له داخل
حزبه يمكن ان يصوت ض��ده ،مهما كانت تبعات ذلك
التصويت..
غير ان ما يقلق رئيس الوزراء ومن حوله يتمثل في ما إذا
كانت بريطانيا قد فقدت رغبتها في ان تكون اقوى حلفاء
الواليات المتحدة الذين تعتمد عليهم ،حيث ان فكرة
ان تشن ًالواليات التحدة اعتداء على سوريا بدعم من
فرنسا بدال من بريطانيا يعتبر أمرًا موجعًا للبريطانيين.
وفي تطور مفاجئ تراجعت فرنسا أمس (األحد) خطوة
الى الوراء في حماستها تأييد ومشاركة الواليات المتحدة
بتوجيه ضربة على سوريا ،حيث أعلنً الرئيس الفرنسي
فرانسو هوالند أن بالده ال تحبذ تدخال دوليًا مباشرًا في
سوريا من شأنه اإلطاحة بنظام الرئيس بشار األسد ،أو
ُيوقع الدول العربية في دائرة ال تنتهي من الفوضى.
وقال هوالند (أمس) في تصريحات صحافية أن فرنسا
ستقرر موقفها إزاء التصعيد الراهن في سوريا من خالل

«المشاورات الوثيقة» مع حلفائها في انتظار ما سيقرره
مجلس األمن الدولي.
ويعزي المراقبون هذا التراجع الفرنسي الالفت الى
مجموعة من الضغوطات الخارجية والداخلية خاصة بعد
الموقف البريطاني الرافض المشاركة في عمل عسكري
ضد سورية وهو ما أربك حسابات اإلدارة األمريكية ودفع
بالرئيس ب��اراك أوباما اللجوء الى الكونغرس االمريكي
للموافقة على هذه العملية ،بعد أن كان االتجاه االمريكي
يروج لضرب سوريا خالل أيام معدودة وفي بحر هذا
االسبوع ،وتأتي خطوة أوباما االخيرة لتطيل أمد القرار
األمريكي ،خاصة أن الكونغرس في إجازته الصيفية حتى
التاسع من سبتمبر ،مع فتح الباب الحتمال رفض ممثلي
الشعب االمريكي في الكونغرس استخدام القوة ضد
سوريا وبالتالي ينسف الى أجل غير مسمى كل حسابات
وتجهيزات الرئيس باراك أوباما لضربة عسكرية على
سوريا التي ظل يجهز مسرح عملياتها منذ أسابيع
مضت.

أمريكا تقود قطار برأسين
كتب/عبدالفتاح األزهري
< وقفت األسرة الدولية والمحيط االقليمي للمنطقة العربية باندهاش
كبير للتحول الدراماتيكي خالل األربع وعشرين الساعة الماضية للموقف
األمريكي والمسنود بقوة ودون تحفظ من بريطانيا وفرنسا لتوجيه ضربة
عسكرية ضد الشعب العربي في سوريا والتي تم تجهيز مسرح العمليات
اللوجستي لها من قبل الواليات المتحدة التي هيأت األسبوع الماضي أن
الضربة أصبحت وشيكة لن تتجاوز األسبوع األول من شهر سبتمبر الجاري.
غير أن الموقف البريطاني التاريخي الشجاع الذي تبناه مجلس العموم
برفض مشاركة الواليات المتحدة بضرب سوريا عسكريًا قلب الطاولة في
وبعثرها لدى االدارة
وجه رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون وخلط األوراق ُ
األمريكية ،وجعل من فرنسا «المتحمسة» قبل ساعات تعيد التفكير من
جديد وتبحث عن مخرج من مأزقها ،خاصة وأن معظم الفرنسيين «اثنين
من كل ثالثة» ال يرغبون في مشاركة بالدهم في عمل عسكري ضد سوريا،
ويطلبون من رئيسهم فرانسو هوالند أال يقوم بمثل هذا العمل.
وإزاء ذلك وبالتزامن ت��وارت عدد من ال��دول االقليمية والذت بالصمت
المطبق في مقدمتها تركيا التي كانت تتبنى مع غيرها ودون تحفظ دعم
ومساندة التوجه األمريكي بتوجيه ضربة عسكرية عاجلة وسريعة للشعب
والقطر السوري تحت مزاعم وذريعة استخدامه السالح الكيماوي ضد شعبه
والذي لم يثبت حتى اللحظة ً
سواء أكان من قبل مفتشي األمم المتحدة أو حتى
من أركان االدارة األمريكية.
في المحصلة يبقى التراجع األمريكي عن ضربة سوريا حتى وان عزاه الى
«التأجيل والتريث» هو األهم على االط�لاق في الموضوع ،فبعد أن كانت
توجهات الرئيس باراك أوباما قبل أسبوع واحد فقط أن الضربة العسكرية
على سوريا ال محالة خالل أيام قالئل ..حدث التراجع األمريكي والذي يتوقع
خبراء ومراقبون أن سقفه سيستمر في التراجع أكثر لعدة عوامل وأسباب،
لعل في مقدمتها الموقفين البريطاني والفرنسي حيث ليس في مقدور
الواليات المتحدة ًخوض مثل هذه الحرب دون مشاركة ومساندة أبرز حلفائها
التاريخيين ،فضال عن الضغوط المهولة من الرأي العام الرافض بقوة داخل
الواليات المتحدة ودول الغرب الى جانب التهديدات التي أطلقتها سوريا
وحليفتها إيران بأن نيران الحرب في حال توجيه ضربة عسكرية على سوريا
لن تتوقف عند الحدود السورية بل سيصل مداها الى أبعد من ذلك.
وأيًا كانت الرؤى والتحليالت في هذا الملف فإن الثابت أن إدارة الرئيس
األمريكي باراك أوباما وجدت نفسها في مأزق تاريخي حقيقي باتت منشغلة
اآلن في كيفية الخروج منه دون ضرر أو ضرار ..وذلك ما ستثبته فقط األيام
القليلة القادمة.

اسطنبول تغلق حدائقها لمنع التظاهرات ضد امريكا
قررت الشرطة التركية امس «االحد» اغالق جميع حدائقها كبيرة مناهضة للحكومة على مدى أيام شهر يونيو الماضي.
وفي مقدمتها حديقة غازي اكبر حدائق المدينة العتيقة ،وقد صدت وحدات من شرطة مكافحة الشغب بدروعها دون
حيث قامت باغالق جميع الشوارع المؤدية اليها وذلك لمنع استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع حوالى الفي
تنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للسالم..
متظاهر انكفأوا الى جادة استقالل القريبة من حديقة غازي.
ويذكر ان حديقة غازي تحديدًا شهدت تظاهرات شعبية وردد المتظاهرن الذين يعارضون مشروعًا امريكيًا للتدخل

العسكري ضد سورية شعارات معادية للواليات المتحدة منها
«الواليات المتحدة المجرمة اخرجي من سورية» «الشعب
التركي ضد اردوغان المساند المريكا المجرمة»..
يشار الى ان تركيا المتاخمة للحدود السورية تؤيد بشدة
التوجهات االمريكية الرامية توجيه ضربات عسكرية على

حاالت فزع تعم صفوف جماعات االخوان

زين العابدين بن علي يعود إلى باريس

دعا قيادي بجماعة الدولة االسالمية في العراق والشام ،احد أذرع «تنظيم القاعدة» في كلمة مسجلة «السبت»
المصريين الى حمل السالح ضد الجيش ..وقال« :ان القمع الدموي للمحتجين االسالميين يبين عدم جدوى
الوسائل السلمية» حد زعمه.
هذا ويشار إلى بروز مايسمى بــ«تنظيم القاعدة» المصنف في القوائم االرهابية الى العلن بصورة اوضح خاصة
بعد سقوط نظام حكم االخوان بقيادة محمد مرسي في مصر ،وتداعيات نشاط «تنظيم القاعدة» في أكثر من
دولة وقطر عربي واسالمي تنشط فيه جماعة االخوان وفي مقدمتها اليمن وغيرها من الدول.

< تداولت أوساط تونسية على صفحات عديدة على االنترنت
منذ مساء «السبت» الماضي صورًا للرئيس التونسي السابق زين
العابدين بن علي نشرها ابنه محمد بن زين العابدين على
حسابه في «انستغرام» الذي تعود ملكيته لموقع التواصل
االجتماعي «فيس بوك»..مجموعة الصور التي نشرها محمد بن
علي منها صورتين للرئيس السابق ،احداها مع ابنه في جلسة
ابوية واالبتسامة تعلو محياه واخرى في الخلفية البنه الذي
يشهر في المقدمة داخل مكتب.
يذكر ان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ممنوع
من التصريحات الصحافية واالعالمية وفق اتفاق مع السلطات
السعودية التي وف��رت له ملجأ له ولعائلته منذ تنحيه عن
السلطة عقب احتجاجات شعبية سميت مجازًا بالربيع العربي
وحملت جماعة االخ��وان المسلمين المتشددة للسلطة التي
تواجه معارضة شديدة حاليًا من الشعب التونسي على غرار ما

حدث لجماعة االخوان في مصر.
وتشير ه��ذه الصور العديد من التساؤالت ح��ول توقيت
تسريبها ،وال�ج��دوى من ذل��ك ،وحتى طبيعة الرسالة التي
يرغب زين العابدين بن علي او اطراف اخرى في بثها ،خاصة
وانها تأتي تزامنًا مع أزمة غير مسبوقة تمر بها تونس على
كافة المستويات الحرجة للغاية ،خاصة بعد تنامي خطر
االسالميين الذين طالما قاتلهم بن علي خالل حكمه لتونس
وطارد قياداتهم لدعمهم لالرهاب ومحاولتهم زعزعة امن
واستقرار البالد.
وقد حظيت الصور التي ظهرت على «انستغرام» بآالف
التعليقات من ابناء الشعب التونسي والتي ذهب الغالبية منها
بالترحيب بظهور رئيسهم السابق وعودته المحتملة ،في حين
هاجمته وتوعدته بعض التعليقات التي يشم من رائحتها نفس
الجماعات االخوانية التي تتخبط حاليًا في حكم وادارة البالد.

