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اجتاهات

غزة وا�ستراتيجية «�شد الأطراف»
} نظام مارديني

واليتي يدعو إلي فتح معبر رفح

كيري في رام الله ويلتقي عباس
بالتزامن مع وصول وزير الخاجية األميركية جون
كيري إل��ى كيان ال��ع��دو ف��ي محاولة ج��دي��دة لترتيب
عناصر وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ،وبما
يحفظ أمن هذا الكيان ،خرجت أصوات التململ في كيان
العدو ترتفع في ظل تحذيرات من تزايدها وخروجها عن
السيطرة ،خصوصا ً بعد فشل تحقيق أهداف العدوان
على صعيد فرض شروط العدو ،وهو ما يشير إلى كثافة
الحراك البلوماسي على الصعيدين الدولي واإلقليمي،
مع انكشاف االنقسام العمودي بين محوري السعودية
ـ مصر ،وتركيا قطر.
ولكن ماذا في الحراك العربي واإلسالمي؟ وكيف تقرأ
جولة كيري في المنطقة ،وما هي الشروط الجديدة التي
سيطرحها لتجريد المقاومة من قوتها وبالتالي حماية
أمن كيان العدو؟
هي أسئلة تجيب عليها هذه القراءة للتطورات كافة
التي تواجهها غزة األبية ،وذلك على الصعيدين السياسي
والدبلوماسي ،كما على صعيد المواقف الدولية.
فقد وص��ل ج��ون ك��ي��ري ص��ب��اح أم��س ال��ى الكيان
الصهيوني لبحث العدوان اإلسرائيلي المستمر على
قطاع غ��زة ،وسط أنباء متقاطعة تشير إلى تقدم في
االت��ص��االت من أج��ل التوصل إل��ى اتفاق لوقف إطالق
النار.
والتقى كيري االمين العام لالمم المتحدة بان كي
مون في القدس المحتلة ورئيس وزراء العدو بنيامين
نتنياهو ،ثم التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس في رام الله.
وقال إثرلقائه األمين العام لألمم المتحدة« :اتخذنا
بالتأكيد بعض الخطوات ل�لأم��ام ،ما زال هناك عمل
ينبغي القيام به» من دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وفي السياق ،قال عضو اللجنة المركزية في حركة
فتح عزام األحمد إن هناك تقدما ً ملحوظا ً في المفاوضات،
آمالً أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لوقف العدوان
على غزة .وأض��اف :إنه «تجرى بلورة صيغة نهائية
لوقف إطالق النار في الساعات المقبلة».
كالم األحمد جاء في وقت نقلت القناة اإلسرائيلية
األولى عن كيري حديثه عن التقدم خطوات نحو إنهاء
النزاع في غزة.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن «المجلس الوزاري
«اإلسرائيلي» المصغر سيجتمع لبحث آخر التطورات.
وت��أت��ي زي���ارة ك��ي��ري إل��ى ك��ي��ان ال��ع��دو بعد لقائه
المسؤولين المصريين أول من أمس في القاهرة وفشل
محاوالته في كسر المقاومة عبر فرض الشروط عليها
لوقف اطالق الصواريخ على المستوطنات وحيفا وتل
أبيب.

السلطة تطالب بآلية رقابة

من جهته ،أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب
عريقات أمس ،ان القيادة الفلسطينية طلبت رسميا آلية
رقابة وتدقيق ألي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن وقف
إطالق النار في قطاع غزة .وقال عريقات للصحافيين
عقب لقاء الرئيس عباس بوزير الخارجية االميركي في
رام الله« :طالبنا رسميا ً بآلية تدقيق ومراقبة لضمان
تنفيذ ما يتم االتفاق عليه بشأن غ��زة ،على أن تكون
أميركا ومصر جزءا ً من هذه اآللية».
وقال عريقات للصحافيين إن «الرئيس عباس أوضح
للوزير كيري وجوب «العمل المتوازن بين تحقيق وقف
إطالق النار في غزة ،ورفع الحصار» المحكم المستمر
على القطاع منذ .2006
وأشار عريقات الى أن كيري قال للرئيس عباس إنه
«يبذل جهودا ً ال تنقطع مع جميع األطراف المعنية ،في
مصر ،ومع األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون،
وفي قطر ،السعودية واالردن».
وفي حين أشار كيري الى تحقيق تقدم خالل االربع
وعشرين ساعة الماضية ،رف��ض عريقات توضيح
تفاصيل ه��ذا التقدم ،غير أن��ه ق��ال« :ك��ل ما أستطيع
قوله هو تحقيق التوازن من خالل وقف العدوان ووقف
النيران ،وأيضا ً وقف العدوان من خالل رفع الحصار
وفتح المعابر ،وإط�ل�اق س��راح األس���رى ال��ذي��ن أطلق
سراحهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم» .وأضاف
عريقات «:هناك أمور جدية حاصلة وأفكار تم طرحها،
ال أستطيع الخوض في تفاصيلها».

تظاهرات عالمية داعمة لغزّة
في جدة ،في محادثات انصبّت حول جهود وقف إطالق
النار ،في أول اتصال رفيع المستوى بين الجانبين منذ
الخالف ال��ذي نشب بينهما في وقت سابق من العام
الحالي.
وتأتي ال��زي��ارة المفاجئة في إط��ار جهود مكوكية
إلنهاء العملية العسكرية التي دخلت يومها الـ  15في
قطاع غزة ،وأسفرت عن استشهاد أكثر من  650شخصا ً
معظمهم من المدنيين.
وحضر االجتماع م��ع األم��ي��ر القطري الشيخ تميم
مسؤولون رفيعو المستوى من الجانب السعودي،
بينهم بندر بن سلطان مستشار الملك عبدالله وولي
العهد األمير سلمان واالمير مقرن ولي ولي العهد.
وقالت وكالة غربية إن «اللقاء جمع على طاولة
المفاوضات اثنين من أكثر المفاوضين العرب تأثيرا ً في
ما يدعم كل منهما مبادرة مختلفة لوقف اطالق النار في
غزة ،فالسعودية تدعم المبادرة المصرية التي تحظى
أيضا بدعم غربي أما قطر فتدعم مبادرة حماس التي
تشترط رفع الحصار عن القطاع لوقف إطالق النار.

دعوات إيرانية لفتح معبر رفح

إلى ذلك ،طالب األمين العام للمَجمع العالمي للصحوة

اإلسالمية علي أكبر واليتي« :الحكومة المصرية بفتح
معبر رفح ،وقال إن أهالي غزة بحاجة إلى المساعدات
اإلنسانية من األدوية والغذاء ،ويتعين فتح هذا المعبر
إليصال المساعدات إلى أهالي القطاع.
واستنكر واليتي في مؤتمر صحافي أمس ،اعتداءات
الكيان الصهيوني األخيرة في غزة وقال إن أهالي غزة
يعانون م��ن ضغوط كبيرة ،ولفت ال��ى أن «الشعب
الفلسطيني من النساء واألطفال والشيوخ يتعرضون
لهجمات وحشية من قبل الكيان الصهيوني ويتعين
البحث عن حل».
وأش��ار المسؤول اإليراني إلى القصف ال��ذي يشنه
العدو الغاصب على المستشفيات الفلسطينية وقال:
«إن قصف المستشفيات يُعد جريمة حرب وفقا ً للقوانين
الدولية ويجب تقديم ق��ادة إسرائيل للمحاكم جراء
ممارساتهم العدوانية هذه».
كما أشار إلى ممارسات الكيان المحتل ضد المسلمين
خالل السنوات األخيرة وق��ال« :إن الصهاينة مارسوا
وع��ل��ى م��ر ال��س��ن��وات ال��ث�لاث الماضية ع��دوان��ه��م ضد
المسلمين على جبهتين بشكل مباشر وغيرمباشر.
موضحا ً أن مواجهة المسلمين في سورية والعراق كانت
إحدى ممارساتهم غيرالمباشرة.

بوتين لنتنياهو :ال بديل عن وقف �إطالق النار
أكد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس
وزراء ال��ع��دو بنيامين نتنياهو
أن «استمرار العمليات الحربية
سيؤدي الى تدهور مأسوي للوضع
اإلنساني في قطاع غزة».
وق����ال ب��وت��ي��ن ف��ي المكالمة

ال��ت��ي ج���رت أم���س ب��م��ب��ادرة من
الجانب «اإلسرائيلي» إن استمرار
العمليات العسكرية سيؤدي الى
مقتل ومعاناة السكان المدنيين،
مؤكدا أنه «ال بديل عن وقف إطالق
النار وتسوية األزم��ة بالوسائل
السياسية».

كما أكد بوتين «استعداد روسيا
للمساهمة ف��ي جهود الوساطة
وتنفيذ المبادرات السلمية ،بما
فيها ف��ي إط��ار األم��م المتحدة».
وتطرق الجانبان خالل المكالمة
ال����ى ال��ق��ض��اي��ا ذات االه��ت��م��ام
المشترك.

انقسام سعودي ـ قطري

وعلى صعيد المداوالت التقى أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز

لعبة المحاور بينهما على حساب دماء الفلسطينيين

وأضاف« :إن تنظيم داعش والمجاميع اإلرهابية التي
تشكلت من قبل «إسرائيل» أمثلة لهذا االدعاء .موضحا ً
أن هذه المجاميع تدّعي اإلسالم وتقتل المسلمين في
الوقت نفسه» ،مشيرا ً الى أن اإلرهابيين التكفيريين
الذين يصابون في سورية ،يعالجون في المستشفيات
اإلسرائيلية ما يكشف عن الدعم الصهيوني الشامل
لإلرهابيين.
وصرح بأن دعم اإلرهابيين القاتلين للمسلمين يتم
وبشكل غير مباشر من قبل الكيان «اإلسرائيلي» وأميركا
وباقي حلفائهما ،والحرب اإلرهابية على غزة ،كانت
إجرا ًء مباشرا ً لالستكبار العالمي ضد المسلمين ،مؤكدا ً
على حتمية هزيمة العدو في عدوانه على غزة وقال:
«إن هذا الكيان سيمني هذه المرة بهزيمته الرابعة».
وأش���ار والي��ت��ي إل��ى ال��ح��روب السابقة التي شنها
الكيان الصهيوني ضد جبهة المقاومة وقال إن حرب
الـ 33يوما ً ضد حزب الله في لبنان وحرب الـ 22يوما
على قطاع غزة وحرب الثماني أيام ضد جبهة المقاومة،
منيت جميعها بالهزيمة.
وتطرق واليتي إلى صمود وممانعة أهالي غزة في
مواجهة جرائم الكيان وقال« :إن انتصار الفلسطينيين
يتحقق فقط في ظل المقاومة ،وإن هذا الموضوع إلهام
تأكد في االنتفاضة األولى والثانية والحرب مع العدو
الصهيوني في جنوب لبنان».
وأش��ار واليتي إلى أن األمين العام لحركة الجهاد
اإلسالمي رمضان عبدالله شلح ،أعلن في فترة حرب
الـ 8أي��ام بصراحة ب��أن إي��ران زودت��ن��ا بكل ش��يء من
الطلقات إلى الصواريخ ،كما أن مساعده أعلن أخيرا ً بأن
غالبية المساعدات التي تصل إلى فلسطين وغزة هي
من إيران.
وف��ي السياق ،نظم عشرات اإلیرانیین ي��وم أمس
وقفة إحتجاجیة أمام مكتب رعایة المصالح المصریة
فی العاصمة طهران ضد الجرائم التی یرتكبها الكیان
الصهیونی ضد سكان قطاع غزة.
وطالب المحتجون السلطات المصرية بفتح معبر
رفح إلدخال المساعدات الى القطاع المنكوب وتسهيل
نقل الجرحى الى المستشفيات لمعالجتهم.

تظاهرات بريطانية منددة بالعدوان

من جهتها ،شهدت عواصم عدة حول العالم ردود
فعل شعبية غاضبة ضد العدوان «االسرائيلي» على
غزة ،و لم تهدأ االحتجاجات الشعبية في بريطانيا منذ
بدء العدون «االسرائيلي» على قطاع غزة ،االحتجاجات
تجددت أمام سفارة العدو للمطالبة بوقف العدوان على
غزة ورفع الحصار ،فضالً عن محاكمة قادة «إسرائيل»
واعتقالهم كمجرمي حرب.
وق��ال كريس نايمان من منظمة «أوق��ف��وا الحرب»:
«سنبقى نتظاهر في الشوارع حتى توقف «إسرائيل»
عدوانها وقصفها المدنيين وسنتظاهر حتى تصبح
فلسطين حرة».
كما اعتبر غلين سيكر مدير «منظمة اليهود من أجل
عدالة فلسطين» «إنه على الحكومة البريطانية أن تفك
ارتباط سياستها الخارجية بأميركا فهذه السياسة
ليست لمصلحة الفلسطينيين ،وه��ذا ال���رأي يؤيده
غالبية البريطانيين الذين يفضلون الفلسطينيين أكثر
من غيرهم».
المتظاهرون نددوا بتواطؤ الحكومة البريطانية في
العدوان على غزة ،وطالبوها باتخاذ موقف قانوني
وأخالقي من المجازر التي ترتكبها «إسرائيل» بحق
الفلسطينيين.
وأشار يعقوب وايزمان من منظمة «ناطوري كارتا»
إل��ى أنهم كيهود «يتظاهرون هنا ضد المجازر التي
ترتكبها «اسرائيل» في غزة ضد المدنيين الذين يقتلون
من دون وجه حق ،فهم يريدون العدالة في فلسطين».
وق��ال��ت م��ت��ظ��اه��رة بريطانية «أن���ا م��وج��ودة هنا
لدعم الشعب ف��ي غ��زة ال��ذي��ن يعانون م��ن المجازر
والتطهير العرقي على يد «إسرائيل» فأنا أمام السفارة
«اإلسرائيلية» ليعرفوا أنني ضدهم وض��د الحكومة
البريطانية ونظرة كاميرون للصراع في غزة».
ومن المقرر ان تنطلق السبت المقبل تظاهرة حاشدة
من أمام السفارة «اإلسرائيلية» إلى ساحة البرلمان
للضغط على الحكومة لوقف العدوان على غزة ورفع
الحصار عنها ،ف��ي ظ��ل غضب شعبي ع��ارم يجتاح
الشارع البريطاني ،يزيد من حدته استمرار«اسرائيل»
في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين وسط تخاذل
وصمت المجتمع الدولي.

«جز العشب» تلك هي العبارة القميئة المستخدمة في أوساط العدو
العسكرية ،لوصف كيفية اخضاع قطاع غزة ،كل عامين أو نحو ذلك،
لعرض القوة العسكرية «اإلسرائيلي» اإلرهابي ،بهدف تقليص قدرات
حركة المقاومة وطموحاتها.
فمع تواصل ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الهمجي البشع على قطاع
غ��زة ،استمرت ح��رب اإلب���ادة والمجازر الجماعية ،في ظل حراك
عربي دول��ي يرقى إل��ى حد التواطؤ ،حيث إن ما يجري اآلن ليس
حربا ً ضد فصيل معين ،وليس عدوانا ً محدودا ً بفترة زمنية ،وإنما
هو حرب إبادة جماعية ضد شعبنا ،وهي متزامنة مع العدوان على
سورية والعراق تحقيقا ً الستراتيجية «قضم األط��راف» بعد فشل
نظرية «شد األطراف» التي كان قد أطلقها بن غوريون منذ اغتصاب
فلسطين ،ولكن نجاح الثورة اإليرانية وفتح سفارة فلسطين في
طهران أسقط هذه النظرية ،وكان البد من إطالق استراتيجية «قضم
األط���راف» الح��ت��واء المشرق ال��ع��رب��ي ،م��ن خ�لال مشاريع طائفية
ومذهبية وعرقية ،وتحويلها إلى منصات حليفة لكيان العدو ،كما
يجري اآلن في شمال العراق.
إذاً ،النظرية أع��ادت إنتاج نفسها باستراتيجية أميركية جديدة،
هي نظرية «الغزو الفتنوي» من الداخل بوساطة أدواتها اإلرهابية
والسياسية والدعائية ،وحيث ستلعب «إسرائيل» فيها دورا ً بارزا ً
من خالل احتضان المجاميع االرهابية ،بعدما احتلت قلوب الملوك
واألمراء العرب.
ف��ي ض��وء ذل���ك ،ل��م يكن توقيت ال��ع��دوان الصهيوني على قطاع
غزة مفاجئاً ،ألن العرب تائهون في حروبهم الطائفية والعبثية التي
تهدد بزوال أكثر من دولة عربية عن الخريطة السياسية .كما لم يكن
مفاجئا ً «تهليل» العرب لنكستين ،األولى حين سقطت مدينة الموصل
بيد تنظيم داعش وإعالن دولة الخالفة ،والثانية حينما شن االحتالل
ع��دوان��ه على قطاع غ��زة ،وه��ي الفرحة التي تأتي ف��ي إط��ار صراع
المحاور في المنطقة ،وبالطبع ،وم��ن اج��ل س��واد عيون «إسرائيل»
أي��ض��اً ،فالسعودية وبقية ال��دول الخليجية باستثناء سلطنة عمان
وقطر كانت قد وضعت جماعة االخوان المسلمين في قائمة المنظمات
اإلرهابية ،ولكون حماس هي حركة إخوانية في عمقها وتوجهاتها،
ف��إن تدميرها على ي��د جيش ال��ع��دو سيكون ع��م�لاً يستحق الشكر
والعرفان!
هو العدوان إذن بقصد العدوان ،وليس الدفاع عن النفس كما تر ّوج
الدعاية «اإلسرائيلية» ،التي أقنعت العالم الغربي وصدق بعض العرب
ه��ذه الكذبة ،فصمت ع��ن ذب��ح المدنيين وتهديم بيوتهم تحت هذه
الذريعة الواهية.
ال ش��ك أن «ح��رب ال��م��ح��اور» و«ال��ح��رب الطائفية» التي تتنقل في
الدول العربية وتترك خلفها أنهارا ً من الدماء ودمارا ً هائالً في البنى
التحتية وتمزيقا ً منظما ً في النسيج االجتماعي العربي ،لن تتوقف
مادامت السعودية و«إسرائيل» في ال��وج��ود ،ف��إذا كانت «إسرائيل»
هي المستفيد األول من هذه الحروب ،فإن مملكة الشر السعودية هي
الخزان واالحتياطي األكبر للفكر التكفيري والتنظيمات اإلرهابية التي
تزرع القتل والدمار في الدول العربية واإلسالمية .

عبد اللهيان ي�ستقبل نظيره القطري

حداد عام في يوم القد�س العالمي
في العالم اال�سالمي
أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني أنه ووفقا ً القتراح من
النواب المشاركين في ترويكا البرلمانات اإلسالمية الذي عقد يوم أمس في
طهران سوف يتم إعالن الحداد العام في يوم القدس العالمي في الدول
االسالمية.
وأكد الريجاني على أن «الشعب الفلسطيني يحتاج اليوم إلى تلقي
الدعم والتزود باألسلحة لتغطية حاجاته للمواد الغذائية واألدوية والدفاع
عن نفسه ،وأن جهودنا انصبت في االجتماع التخاذ حلول عملية لتوفير
حاجاته األساسية».
وأعلن أن «اتخاذ اإلجراءات السياسية للتوصل إلى حل يكبح استمرار
الممارسات الصهيونية البشعة ضد الفلسطينيين مدرج على جدول أعمال
البرلمان اإليراني» .وأضاف أن «يوم القدس العالمي هو يوم استنهاض
المسلمين نحو القضية الفلسطينية ...ويجب أن تقدم األم��م اإلسالمية
دعمها الشامل للفلسطين لكي يدرك الكيان الغاصب عمق هذه األزمة»،
ومؤكدا ً على ضرورة المشاركة في المسيرات في هذا اليوم.
وفي السياق ،أكد مساعد وزارة الخارجية اإليراني في الشؤون العربية
واالفريقية ،دعم بالده الشامل للشعب والمقاومة في فلسطين قائالً :إن
«الكيان الصهيوني هو الخاسر الوحيد في التطورات األخيرة».
وبحث عبد اللهيان مع مساعد وزي��ر الخارجية القطري في الشؤون
السياسية ال��ذي ي��زور إي��ران ،مسار التعاون الثنائي بشأن التطورات
الراهنة في فلسطين والعراق وسورية ،وأعرب عن ثقته بالقدرة العسكرية
والمعنوية للشعب والمقاومة الفلسطينية ،مؤكدا ً على أهمية الجهود
اإلقليمية والدولية لوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب
الفلسطيني األعزل.
كما انتقد المسؤول اإليراني «صمت بعض دول المنطقة وأميركا حيال
ما يجري من جرائم إرهابية على يد تنظيم «داعش» االرهابي في العراق،
مؤكدا ً ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته ،وتطرق إلى نتائج
االنتخابات األخيرة في العراق وض��رورة تعزيز المسار السياسي في
العراق وسورية».
ووصف مساعد وزير الخارجية القطري األوضاع الراهنة في فلسطين
بالخطرة ،داعيا ً إلى تضافر الجهود إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
المظلوم ،وتطرق إلى مواقف بالده من التطورات في سورية والعراق ،وأكد
على «أهمية الجهود الدولية إلعادة األمن واالستقرار إلى هذين البلدين عبر
األساليب السياسية».
وأثنى على دور إيران اإلقليمي ،معربا ً عن شكره للدعوة التي وجهها
الرئيس روحاني ألمير قطر لزيارة إي��ران ،وأمل أن تتم هذه الزيارة في
المستقبل القريب.

الخارجية الرو�سية تدعو مجدداً �إلى وقف �إطالق النار في �أوكرانيا

الين :من ال�سابق لأوانه �إر�سال قوات حفظ ال�سالم �إلى �شرق �أوكرانيا
دعت وزارة الخارجية الروسية مجددا ً جميع
األطراف في أوكرانيا الى وقف إطالق النار من
أجل تجنب سقوط ضحايا جدد بين المدنيين،
وتأمين الظروف المالئمة للتحقيق في تحطم
الطائرة الماليزية.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في بيان يوم
أمس األربعاء ،إن هناك تجاهالً كامالً من قبل
وسائل اإلعالم الغربية لما يحدث في مدن وقرى
منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا من
قصف شديد وتفجير» .وأضاف أنه «إذا اعتبر
أحد ما هذا عاديا ً فعليه عدم القيام بتصريحات
رنانة حول حقوق اإلنسان ،ما تفعله كييف اآلن
غير أخالقي وال إنساني».
كما تطرق المسؤول ال��روس��ي ال��ى حادثة
تحطم الطائرة الماليزية معلنا ً أن السلطات
األوك��ران��ي��ة تعتبر أن «عليها يوميا ً توجيه
اتهامات إلى روسيا ،ال أساس لها وال أدلة عليها

بدل المساهمة الحيادية والكاملة في التحقيق
الدولي ح��ول الحادثة ،واإلع�لان عن نتائجه
بأقصى حد من الشفافية والوضوح».
وق���ال لوكاشيفيتش إن���ه «ح��س��ب بعض
المعطيات ،تجري أج��ه��زة األم��ن األوكرانية
«نشاطا ً معينا ً مغلقا مع من يمتلك المعلومات من
موظفي مراقبة الطيران المدنيين والعسكريين،
وكذلك مع موظفيها ،وهذا يتعارض جديا ً مع
التحقيق الحيادي والموضوعي».
وف��ي السياق ،أف���ادت مديرية الصحة في
بلدية دونيتسك أن  432شخصا ً قتلوا في
المقاطعة منذ بداية األعمال الحربية ،بينهم 36
ام��رأة و 6أطفال وأصيب  1015في المقاطعة
منذ آذار الماضي.
وك���ان المكتب الصحافي لمجلس بلدية
لوغانسك أف��اد في وق��ت سابق أن  3مدنيين
قتلوا وأصيب  10جراء إطالق النار على المدينة
من قبل القوات األوكرانية خالل الساعات الـ24

األخيرة .وأضاف المصدر :أن «قصف المدينة
أسفر ع��ن تدمير ع��ش��رات ال��م��ن��ازل وع��دد من
المدارس ومحطات الكهرباء ،كما أدى إلى قطع
الكهرباء والغاز عن أحياء المدينة وعن أحد
المسشفيات».
وقال وزير دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية
إي��غ��ور ستريلكوف» إن «ال��ق��وات األوكرانية
اقتربت م��ن ض��واح��ي دونيتسك ،وأن ق��وات
الدفاع الشعبي ال تزال تسيطر على المدينة».
وأض���اف أن «ال��ق��وات انسحبت م��ن بلدات
كارلوفكا ونايتولوفو وبيرفومايسكويه بسبب
خطر الوقوع في الحصار».
ونقلت وكالة «نوفوروسيا» المحلية عن
ستريلكوف قوله« :ال��ع��دو رف��ع حصاره عن
مطار دونيتسك وخرج الى ضواحي شمال غرب
مدينة دونيتسك .سيحاولون إجبارنا على
االنسحاب كما حصل في سالفيانسك».
وك��ان المركز الصحافي لـ «عملية مكافحة

اإلرهاب» األوكرانية أعلن يوم أمس أن «قوات
الدفاع الشعبي تواصل السيطرة على مدينتي
ل��وغ��ان��س��ك ودون��ي��ت��س��ك وب��ل��دت��ي أفدييفكا
وغ��ورل��وف��ك��ا».وأض��اف :أن «ق����وات ال��دف��اع
الشعبي ت��رك��ز جهودها حاليا ً على تعزيز
المواقع الدفاعية في هذه المدن».
ونقلت وك��ال��ة «إي��ت��ار ت���اس» ع��ن ال��ق��وات
األوكرانية قولها إن «ق��وات ال��دف��اع الشعبي
ف��ي دونيتسك ول��وغ��ان��س��ك ت��ح��اول الحفاظ
على سيطرتها على قطاع الحدود األوكرانية
ف��ي منطقة التجمعات السكنية «أوسبينكا
ومارينوفكا ودي��اك��وف» .وأضافت أن «أف��راد
قوات الدفاع الشعبي من مدينتي سالفيانسك
وك��رام��ات��ورس��ك وص��ل��وا ال��ى مدينتي توريز
وسنيجنويه».
ال��ى ذل���ك ،ق��ال��ت وزي���رة ال��دف��اع األلمانية
أورسوال فون دير الين إن «طرح مسألة إرسال
ق��وات األم��م المتحدة لحفظ السالم في الوقت

شد الحبال بين موسكو والغرب إلنهاء األزمة األوكرانية
الراهن إلى شرق أوكرانيا سابق ألوانه».
وأك��دت ال��وزي��رة األلمانية من مدينة مزار
شريف في أفغانستان حيث توجد في زيارة
أنه «من الضروري في البداية اتخاذ خطوات

أخرى» .مضيفة أن «على الحكومة األوكرانية
وقوات الدفاع الشعبي من خالل الحوار إيجاد
ح � ّل للنزاع وبعدها فقط يمكن الحديث عن
المسائل األخرى».

