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ميركل تح�ض مو�سكو على دعم �إيجاد حل �سريع للخالف ب�ش�أن الغاز مع �أوكرانيا

بوتين يحمل الغرب م�س�ؤولية �أزمة �أوكرانيا وينفي �سعيه لبناء �إمبراطورية
ش��دد ال��رئ��ي��س ال��روس��ي فالديمير بوتين
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،أثناء
مكالمة هاتفية أمس ،على أهمية التوصل إلى
اتفاق حول إمدادات الغاز إلى أوكرانيا.
وأعرب الزعيمان عن أملهما في التوصل إلى
تسوية حول قضية الغاز خالل الجولة المقبلة
من المفاوضات الثالثية بين روسيا وأوكرانيا
واالت��ح��اد األوروب����ي ،المزمع عقدها بتاريخ
 29تشرين األول في بروكسل ،وفقا ً للمكتب
الصحافي للكرملين.
وك��ان��ت روس��ي��ا ق��د علقت إم����دادات الغاز
الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا ،بعد تقاعس
كييف عن دفع ثمن الغاز الروسي المورد ،والذي
بلغ مقداره  5.5مليار دوالر ،وقامت روسيا
األسبوع الماضي بإعادة احتساب حجم الدين
وحسم مليار دوالر منها ليصبح دين كييف 4.5
مليار دوالر.
كما تم االتفاق على سعر الغاز لفترة مؤقتة
حتى آذار  ،2015بواقع  385دوالرا ً لكل ألف متر
مكعب ،في حين تواجه كييف صعوبات مالية
في تسديد ديون الغاز وش��راء كميات جديدة
بغرض التدفئة خالل فصل الشتاء المقبل.
وك��ان رئيس ال���وزراء األوك��ران��ي أرسيني
ياتسينوك ق��ال ف��ي وق��ت سابق إن��ه لتمويل
عملية ش��راء الغاز الطبيعي الروسي لفصل
الشتاء يتوجب أوال ً تحصيل ديون الغاز داخل
أوكرانيا ،ما يدل على عدم قدرة كييف على دفع
ثمن توريدات جديدة من الغاز.
هذا وقال مكتب المستشارة األلمانية في بيان
إنها حثت الرئيس الروسي في مكالمة هاتفية
على دعم إيجاد حل سريع لخالف مع أوكرانيا
بشأن الغاز قبل حلول الشتاء ،وأضاف« :أكدت
المستشارة أن االنتخابات البلدية في الشرق
يجب أن تجرى وفقا ً للقانون األوكراني».
وفي السياق نفسه ،ألقى الرئيس الروسي
أمس بمسؤولية األزمة في أوكرانيا على الغرب
ونفى اتهامات بأنه يسعى لبناء إمبراطورية أو
محاولة تقويض سيادة دول مجاورة.
وفي كلمة لمجموعة من الباحثين السياسيين
هم أعضاء في ما يسمى بـ»النادي الفيدالي»،
وجه بوتين انتقادات حادة للواليات المتحدة
وق��ال إن مخاطر الصراعات التي تضم قوى

كبرى ارتفعت وكذلك مخاطر انتهاك معاهدات
حظر األسلحة.
كما دعا بوتين إلى إج��راء محادثات بشأن
الشروط المقبولة دوليا ً الستخدام القوة وانتقد
ما وصفه بأنه تدخل أجنبي تعسفي في شؤون
داخلية لدول أخرى .وقال إن من يسمون أنفسهم
«المنتصرين» في الحرب الباردة يريدون نظاما ً
عالميا ً جديدا ً يناسبهم فحسب ،مشيرا ً إلى أن
النظام األمني الدولي واإلقليمي تم إضعافه.
وش���دد ب��وت��ي��ن ع��ل��ى أن روس��ي��ا ب��ل��د ق��وي
بعد عقدين من انتهاء الحرب ال��ب��اردة وقال
إن موسكو لن تتوسل لرفع العقوبات التي
فرضتها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
على موسكو بشأن األزمة في أوكرانيا.
وأضاف بوتين أن روسيا ساعدت الرئيس
األوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش على
الهرب إليها في شهر شباط بعد أن أطاحت به
احتجاجات شوارع عنيفة .وقال« :أقولها على
المأل ،طلب نقله إلى روسيا وهو ما فعلناه».
كما انتقد الرئيس الروسي الحكومة الموالية
للغرب في كييف الستخدامها القوة ضد األقاليم
المتمردة ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ب��دال ً م��ن إج��راء
محادثات مع السكان الذين يتحدثون اللغة

الروسية للسعي إلنهاء االضطرابات هناك.
وقال« :إننا ال نرى رغبة من جانب شركائنا في
كييف لحل مشكلة العالقات مع جنوب شرقي
البالد من خ�لال عملية سياسية» ،وأض��اف:
«نرى دائما ً شيئا ً واحدا ً في مظاهر مختلفة وهو
اللجوء إلى القمع بالقوة».
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه األمم المتحدة
أن  430ألف أوكراني نزحوا داخل البالد منذ
بدء النزاع ،وأن  387ألفا ً لجؤوا إلى األراضي
الروسية ،و 6600قدموا طلبات لجوء إلى
االتحاد األوروبي وبيالروس.
وأوضح تقرير صادر عن المفوضية العليا
لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أمس أن
 824ألف أوكراني اضطروا إلى مغادرة منازلهم
بعد بدء النزاع شرقي البالد ،بينهم  430ألفا ً
نزحوا في الداخل ،حيث بلغ عدد النازحين في
شهر أيلول الماضي وحده  170ألفاً.
وكانت األمم المتحدة أكدت وجود أدلة على
إع��دام تعسفي في مقبرتين تم اكتشافهما في
مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وق��ال مساعد األمين العام لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان إيفان شيمونوفيتش إن «بعثة
األمم المتحدة لمراقبة الوضع في مجال حقوق

وا�شنطن �ستحمل طهران الم�س�ؤولية
�إذا ف�شلت المفاو�ضات النووية
أعلنت الواليات المتحدة أن الفشل
في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات
النووية بين إي��ران ومجموعة الـ 5
زائ��د واح��د س��وف يلقى على عاتق
ط��ه��ران ،مقابل تخفيف العقوبات
المفروضة عليها.
وق���ال���ت ك��ب��ي��رة ال��م��ف��اوض��ي��ن
األميركيين مع إيران ويندي شيرمان
ف��ي كلمة خ�لال مؤتمر نظمه مركز
ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية
وم���درس���ة م��اك��س��وي��ل ل��ل��م��واط��ن��ة
وال����ش����ؤون ال��ع��ام��ة ف���ي ج��ام��ع��ة

سيراكيوز« :نأمل أن يوافق الزعماء
في إيران على الخطوات الضرورية
لطمأنة العالم ب��أن ه��ذا البرنامج
سيكون سلميا ً حصرا ً ومن ثم إنهاء
عزلة إيران االقتصادية والدبلوماسية
وتحسين حياة مواطنيها ».وتابعت:
«إذا ل��م ي��ح��دث ذل��ك ف��إن الجميع
سيرى أن المسؤولية تقع على عاتق
إيران».
وأض��اف��ت شيرمان ،وه��ي وكيلة
وزارة الخارجية األميركية للشؤون
السياسية« ،أن القوى الكبرى التي

كبيرة المفاوضين األميركيين مع طهران

تتفاوض مع إيران قدمت لها أفكارا ً
منصفة وقابلة للتنفيذ وتتفق مع
الرغبة التي أبدتها طهران من أجل
برنامج نووي مدني يمكن تنفيذه»،
مشيرة إلى أن أفضل فرصة إليران
لتجنب عقوبات اقتصادية هي إبرام
اتفاق قبل ذلك الموعد.
وأوضحت شيرمان أن الهدف اآلن
«هو إعداد اتفاق دائم وشامل يغلق
على نحو فعال كل الطرق الممكنة أمام
إيران للحصول على سالح نووي»،
وإن��ت��اج وق���ود لقنبلة باستخدام
اليورانيوم أو البلوتونيوم وسيوفر
عمليات تفتيش ومراقبة تقدم أفضل
فرصة لمنع إي��ران من معالجة هذه
المواد سراً.
وقالت« :إذا كانت إيران تريد حقا ً
حل خالفاتها مع المجتمع الدولي
وتسهيل رفع العقوبات االقتصادية
فلن تكون هناك فرصة أفضل من
الفترة بين اآلن و 24تشرين الثاني.
هذا هو وقت إنهاء المهمة».
وأض��اف��ت المسؤولة األميركية
أن المحادثات أح��رزت تقدما ً مهما ً
حول نقاط كانت غير قابلة للتوافق،
مشيرة ال��ى أن ك��ل مكونات خطة
االتفاق النهائي مطروحة على طاولة
المفاوضات ،وأن المحادثات اآلن في
«مرحلة صعبة» ،مؤكدة أنه «يتعين
علينا أن نستخدم الوقت المتبقي
أم��ام��ن��ا بحكمة ،وب��ه��دف واض���ح،
وبشعور باإللحاح».

اإلن��س��ان ف��ي أوك��ران��ي��ا تلقت م��ن «جمهورية
دونيتسك الشعبية» معلومات تفيد عن وجود
جثث خمسة عناصر من المجموعات المسلحة
في إحدى هذه المقابر قتلوا أثناء القتال».
وبحسب معلومات البعثة ،ال يوجد ما يدل
اليوم على سقوطهم ضحايا إلع��دام تعسفي،
لكن تم العثور على  4جثث أخرى في المقبرتين
األخريين .وفي هاتين الحالتين هناك أدلة على
أن ذلك كان إعداما ً تعسفياً.
م��ن جهة أخ���رى ،أش���ادت األم���م المتحدة
باتفاقات مينسك وق��ال��ت إن��ه��ا أسهمت في
تخفيض مستوى القتل اليومي شرقي أوكرانيا.
وق��ال مساعد األمين العام لألمم المتحدة
إن ال��ه��دن��ة ال��ق��ائ��م��ة ال��ي��وم تعتبر األس���اس
األفضل لتسوية النزاع بطرق سلمية ،وأوضح
شيمونوفيتش أن مستوى الوفيات بسبب
العمليات القتالية شرقي أوكرانيا تقلص بمقدار
 4مرات بفضل االتفاق الخاص بوقف إطالق
النار الذي أبرم في مينسك .وقال« :لكن الهدنة ال
تزال هشة على الرغم من أن متوسط عدد القتلى
في اليوم تقلص من  42شخصا ً إلى  9أشخاص
وذلك بعد التوقيع على اتفاقيات مينسك».
وفي شأن متصل ،قال أكبر قائد عسكري في
حلف شمال األطلسي «الناتو» أمس إن روسيا
ال تزال تحتفظ ببعض القوات في شرق أوكرانيا
وتبقي على قوات ذات قدرات عسكرية كبيرة
على الحدود بالرغم من انسحاب جزئي.
وذك��ر الجنرال األميركي فيليب بريدالف
للصحافيين في المقر العسكري للحلف قرب
مونز في بلجيكا« :شهدنا انسحابا ً معقوال ً
للقوات الروسية من داخل أوكرانيا لكن بالتأكيد
هناك ق��وات روسية داخ��ل ش��رق أوكرانيا»،
وأضاف« :لكن القوة المتبقية والتي ال تظهر أي
عالمات على االستعداد للرحيل هي ذات قدرات
عالية للغاية».
وت��أت��ي ال��ت��ص��ري��ح��ات ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات
البرلمانية األوكرانية المقررة يوم األحد والتي
سيسعى الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
من خاللها إلى الحصول على تفويض للدفع
بخطته إلنهاء ص��راع انفصالي والمضي في
اندماج أوكرانيا داخل األسرة األوروبية.

البنتاغون يت�سلم من «لوكهيد مارتن»
مقاتالت « »f35جديدة هذا العام
قالت مصادر مطلعة إن شركة «لوكهيد مارتن» توصلت إلى اتفاق مع
مسؤولي الدفاع في الواليات المتحدة على بنود عقد بقيمة نحو أربعة مليارات
دوالر لشراء مجموعة ثامنة من الطائرة المقاتلة إف -35وتشمل  43طائرة.
وأضافت المصادر القريبة من الصفقة أن العقد سيقضي بخفض سعر
الطائرة الحربية التي يمكنها تفادي الرادار بنحو ثالثة في المئة كما يشمل صنع
مقاتالت للجيش األميركي وبريطانيا وحلفاء آخرين للواليات المتحدة ،حيث
سيخفض سعر نموذج القوات الجوية األميركية بحوالى أربعة في المئة.
وكان من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خالل شهري أيار أو حزيران
الماضيين لكن وتيرة المفاوضات تراجعت بعد أن تسبب عطل في محرك طائرة
تابعة للقوات الجوية األميركية يوم  23حزيران في منع أسطول الطائرات
بالكامل من التحليق لعدة أسابيع.
وقال المدير المالي لشركة «لوكهيد» إن الشركة اقتربت من التوصل إلى
اتفاق مع مكتب وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» المسؤول عن إدارة برنامج
األسلحة الذي تصل قيمته إلى  399مليار دوالر وهو أكبر برنامج أسلحة في
العالم.
وكانت «لوكهيد» ،أكبر مورد للبنتاغون ،قد قامت بتسليم أولى طائرات
المجموعة السادسة من المقاتالت يوم األربعاء الماضي لتكون الطائرة رقم 23
ضمن الطائرات التي من المقرر أن تسلمها هذا العام وعددها  ،36وأضافت أنها
تعتزم تسليم العدد بأكمله هذا العام بالرغم من منع الطائرات من الطيران هذا
الصيف وبالرغم من استمرار بعض القيود على التحليق بها.

جانب التنظيمات اإلرهابية هناك.
وف��ي تصريح صحافي ،أف��اد قائد
الشرطة الكندية روب���رت بولسين
بأنه خالفا ً للمعلومات األول��ي��ة ،لم
يكن زيهاف بيبو م��درج�ا ً في قائمة
األشخاص الخاضعين للرقابة األمنية.
وأشار إلى أن مطلق النار عمل بشكل
منفرد ،ولم يكن هجومه على جنود
حرس الشرف وسط المدينة مرتبطا ً
بالحادث ال��ذي وقع في إقليم كيبك،
حيث ده��س أح��د ال��س��ك��ان جنديين
بسيارته ،لقي أحدهما مصرعه.
وذكر قائد الشرطة أن زيهاف بيبو

أط��ل��ق ال��ن��ار مستهدفا ً جنديين من
بندقيته لكنه أصاب أحدهما فقط ما
أدى إلى مقتله متأثرا ً بجروحه.
جاء ذلك في وقت أعلن البيت األبيض
أن خبراء األمن األميركيين والكنديين
يواصلون «مشاورات مكثفة» للتعاون
في مواجهة التهديدات اإلرهابية.
وف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ،امتنع
المتحدث ب��اس��م اإلدارة األميركية
ج���وش إرن��س��ت ع��ن ذك���ر تفاصيل
المشاورات الجارية ،مبررا ً ذلك بأن
التحقيقات ما زالت مستمرة في كندا
في ح��ادث إط�لاق النار في العاصمة

الجي�ش ال�سويدي يوقف عملية بحث
عن غوا�صة م�شتبه بها ...ومو�سكو تنتقد

ق��ال الجيش السويدي أم��س إنه
أوق���ف بحثه ع��ن غ��واص��ة أجنبية
مشتبه بها في المياه قبالة ستوكهولم
بعد عملية استمرت أسبوعاً ،شارك
فيها أكثر من  200جندي وسفن من
طراز «ستيلث» وطائرات هليكوبتر
في مسح المياه قبالة المدينة منذ
ي��وم الجمعة الماضي بعد تقارير
تحدثت عن «نشاط تحت المياه»
أث���ارت الشبهات ف��ي أن��ه لغواصة
روسية.
وأوضح المكتب اإلعالمي لرئاسة
األركان السويدية أن انتهاء المرحلة
األساسية من عمليتها االستخباراتية
ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي انطلقت الجمعة
الماضي ،يسري اعتبارا ً من الساعة
 8:00بالتوقيت المحلي من يوم
الجمعة  24تشرين األول ،ويعني أن
القسم الرئيس من السفن ووحدات
مشاة البحرية ،عادت إلى الموانئ
واستعادت جاهزيتها الطبيعية،
مضيفا ً أن وح���دات ب��ري��ة صغيرة
ستبقى في المنطقة لمهمات خاصة.

وتلقى الجيش السويدي ما وصفه
بأنه تقارير ذات مصداقية عن نشاط
تقوم به غواصات أجنبية أو غواصين
يستخدمون معدات ألعماق المياه،
حيث أسفر هذا الحدث عن توتر في
منطقة يتزايد فيها القلق من المواقف
الروسية منذ األزمة األوكرانية.
من جانبها ،انتقدت وزارة الدفاع
الروسية ما أسمته محاوالت السويد
البحث عن «أثر روسي» في مياهها
اإلقليمية عبر توسيعها نطاق البحث
ع��ن غ��واص��ة ق��ال��ت إن��ه��ا أص���درت
إشارات استغاثة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية إيغور كوناشينكوف أمس
أن تصرفات وزارة الدفاع السويدية
تقوض أس��س النشاط االقتصادي
البحري في بحر البلطيق ،مشيرا ً
إلى أن انتقال السلطات العسكرية
السويدية إل��ى مرحلة ج��دي��دة من
عملية البحث عن غواصة أجنبية
في المياه اإلقليمية للبالد يؤدي إلى
تصعيد التوتر في المنطقة ،مضيفا ً

أنه ومع ذلك فإن محاوالت العثور
على «أث��ر روس���ي» ل��ن يوصل إلى
شيء.
وأض�����اف ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
باسم وزارة الدفاع الروسية« :نظرا ً
الس��ت��م��رار ال��م��زاي��دات م��ن الجانب
السويدي بشأن م��وض��وع العثور
على غ��واص��ة روس��ي��ة ف��ي أرخبيل
استوكهولم ،فإننا ننتظر بفارغ
الصبر ذروة هذه العملية المثيرة».
وأش���ار كوناشينكوف إل��ى أنه
من الجلي أن مؤلفي ه��ذه العملية
يسترشدون بمبدأ نابليون الشهير
«المهم االنخراط في المعركة ،وهناك
سنرى ما يمكن عمله» ،في البداية
لم يحسبوا خاتمتها ،وف��ي ما يلي
يؤخرون بكل قواهم اقتراب فشلهم
الذريع ،الفتا ً إلى أن ذلك بالتحديد
سبب انتقال وزارة الدفاع السويدية
إل��ى المرحلة التالية م��ن العملية
بتوسيع منطقة البحث على األرض
وفي الجو.

محتجو هونغ كونغ يجرون ت�صويت ًا �إلكتروني ًا
على اقتراحات حكومية
ق����ال ال��م��ح��ت��ج��ون ال��م��ط��ال��ب��ون
بالديمقراطية في هونغ كونغ إنهم
سيجرون تصويتا ً غير م��ل��زم على
اقتراحات حكومية كانوا قد رفضوها
في وقت سابق هذا األسبوع مع دخول
حملتهم أسبوعها الخامس.
وف��ي ظ��ل توقعات ب��زي��ادة أع��داد
المحتجين مطلع األسبوع المقبل ،أعلن
زعماء الطالب في وقت متأخر الليلة
الماضية عن خطة إلج��راء تصويت
إلكتروني على اقتراحات إصالحية
قدمها كبار المسؤولين في هونغ كونغ
خالل محادثات فشلت في كسر الجمود
جرت يوم الثالثاء الماضي.
وقال أليكس تشو أحد الطالب الذين
ي��ق��ودون ح��رك��ة االح��ت��ج��اج« :تقول
الحكومة دوم �ا ً إن الطالب ال يمثلون
الناس في الميدان ومواطني هونغ
كونغ ،لذلك نحن هنا إلع�لاء صوتنا
وسنخبر الحكومة بوضوح بما نفكر
فيه».
وف���ي ال��ت��ص��وي��ت ،س��ي��ط��ل��ب من
المتظاهرين الرد على سؤال بشأن ما
إذا كان اقتراح الحكومة بتقديم تقرير
إلى مجلس الدولة الصيني «الحكومة»
عن احتجاجات احتالل وسط هونغ

كونغ ستكون له أي فائدة عملية في
محاولة لجمع هذه اإلجابات لتعزيز
موقفهم التفاوضي.
وك��ان��ت االح��ت��ج��اج��ات ق��د دخلت
أمس أسبوعها الخامس ،وشارك فيها
عشرات اآلالف وبدأت بإغالق شوارع
رئيسية تعبيرا ً عن رفض خطة أعلنتها
الحكومة المركزية الصينية وتسمح
لمواطني ه��ون��غ ك��ون��غ بالتصويت
الختيار زعيمهم للمرة األول���ى عام
 ،2017ولكنها تقصر المرشحين على
من تختارهم لجنة تضم الكثير من
أنصار بكين.
ويجري التصويت الذي سيقتصر

على س��ك��ان مناطق االح��ت��ج��اج من
خالل كتابة أرقام هواتفهم وهوياتهم
ال��ش��خ��ص��ي��ة وت��س��ج��ي��ل أس��م��ائ��ه��م
ل��ل��م��ش��ارك��ة ،ف��ي أول رد ب��ن��اء من
المحتجين بعد خروج زعماء الطالب
م��ن ال��م��ح��ادث��ات بخيبة أم���ل ،حيث
يعتزم المحتجون تسليم النتائج
للحكومة يوم اإلثنين.
وق���ال بيني ت��اي وه��و أس��ت��اذ في
القانون وأحد منظمي حركة االحتجاج:
«سنستخدم هذه األرقام في مساومة
الحكومة ي��وم اإلثنين .سنتمكن من
تمثيل الناس بصورة أفضل وسنأخذ
زمام المبادرة بالنيابة عنهم».

فتنمة الحرب ( ...تتمة �ص)1

�شرطة نيويورك تقتل متطرف ًا ديني ًا هاجم عنا�صر �أمنية
قتلت شرطة مدينة نيويورك في
ً
رج�لا يحمل
الواليات المتحدة أمس
أفكارا ً متطرفة دينياً ،كان قد هاجم
بفأس مجموعة من عناصر األمن في
أحد شوارع حي كوينز المزدحمة.
وقال مفوض شرطة نيويورك وليام
براتون في مؤتمر صحافي إن «الرجل
هاجم الخميس أرب��ع��ة عناصر من
الشرطة من مركز كوينز ،ما أدى الى
إصابة اثنين منهم قبل إط�لاق النار
عليه وقتله».
وأض��اف ب��رات��ون أن الرجل الذي
يدعى توماس زايل والبالغ من العمر
حوالى  32عاما ً أصاب أحد الشرطيين
بذراعه وآخر في رأسه ،كما أصيب أحد
المارة في ظهره برصاصة وأدخل إلى
المستشفى ،موضحا ً أن «المصور كان
يتعاون مع الشرطة وال يعتبر مشتبها
به».
وذكر موقع «سايت» الذي يتولى
متابعة المتطرفين أن الرجل الذي قالت
وسائل اإلع�لام األميركية إن��ه يدعى
زي��ل تومسون نشر ع��دة تصريحات
على «يوتيوب» و»فيسبوك» تنم عن
«توجه عنصري متطرف في األم��ور
الدينية والتاريخية وتشير إلى ميوله
المتطرفة».
وفي سياق متصل ،أعلنت الشرطة
الكندية أن مايكل زيهاف بيبو الذي
قتل جنديا ً كنديا ً وس��ط العاصمة
أوتاوا األربعاء الماضي ،كان يخطط
للسفر إلى سورية بغية القتال الى
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أوتاوا األربعاء  22تشرين األول.
وأكد إرنست أن إدارة الرئيس أوباما
تبذل ما في وسعها من الجهود لحماية
المواطنين األميركيين من كل تهديد،
بما في ذلك عبر تعاونها مع الحكومة
الكندية الحليفة لواشنطن.
م��ع ذل���ك ،أش���ار المتحدث باسم
البيت األبيض إلى أن السلطات كانت
دائ��م�ا ً تأخذ بعين االعتبار خطورة
اإلرهابيين المنفردين الذين ينفذون
هجماتهم من دون أن يقف وراءهم أي
تنظيم.

كبير الدبلوما�سيين
ال�صيني يزور
فيتنام و�سط
نزاع بحري
ق��ال��ت ال��ص��ي��ن أم���س إن كبير
دبلوماسييها سيقوم بزيارة فيتنام
األسبوع المقبل بعد خمسة أشهر على
آخر زيارة له ،بعد توتر العالقات بين
الدولتين بسبب منصة حفر نفطية
أقامتها الصين في جزء من مياه بحر
الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية
ف��ي ب��ي��ان أن «ي��ان��غ جيه تشي»،
عضو مجلس الدولة الصيني الذي
يفوق في منصبه وزي��ر الخارجية،
سيصل إلى فيتنام يوم اإلثنين القادم
لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية
الفيتنامي «فام بينه مينه» .وأضافت
أن الجانبين سيناقشان «التعاون
الثنائي بين الصين وفيتنام».
وكانت آخر زي��ارات يانغ لفيتنام
ف��ي شهر ح��زي��ران الماضي عندما
اتهمها بتصعيد ال��خ�لاف بسبب
منصة ال��ح��ف��ر النفطية الصينية
المقامة في مياه قريبة من الحدود
البحرية الفيتنامية التي تزعم بكين
السيادة عليها.
وأدى ال��ن��زاع إل��ى م��واج��ه��ة في
البحر بين سفن صينية وفيتنامية
واحتجاجات عنيفة مناهضة للصين
في فيتنام في واحدة من أسوأ حاالت
تفاقم العالقات بين البلدين منذ حرب
قصيرة بينهما اندلعت عام .1979

في الوقت الذي تبين في ما بعد أن
واشنطن لم تكن تريد أبدا ً إنزال قوات
برية فوق أراضي فيتنام الشمالية بل
كل ما كان يهمها هو المحافظة على
حكومة سايغون واقفة على قدميها
ومنع الفيتكونغ من اإلطاحة بدويلة
فيتنام الجنوبية العميلة لواشنطن
والذريعة دوم�ا ً المصالح األميركية
المقدسة البتة.
يومها أيضا ً دعت الواليات المتحدة
إلى تحالف دولي ضد اإلرهاب الذي
كانت ت��راه متمثالً في الفيتناميين
الشماليين وثوار الفيتكونغ وسمته
في حينها مشروع أو برنامج «األعالم
أو الرايات المتعددة».
في الواقع كانت الخطة األميركية
السرية يومها والتي لم تكشف مبكراً،
لكن عرفت في ما بعد بخطة «فتنمة
الحرب».
أي إش����غ����ال ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ي��ن
بالفيتناميين واس��ت��ن��زاف ال��ق��وات
الفيتنامية الشمالية وتدمير البنى
التحتية لحكومة هانوي ومحاصرة
النفوذين الصيني والسوفياتي وصد
محاولة توسع هذا النفوذ إلى الدول
المجاورة مثل كمبوديا والوس و...
استحضار هذا الدرس الفيتنامي
ال��ي��وم ه��ام للغاية لكل متتبع لما
ي��ج��ري ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة على
خلفية التحالف الدولي ضد «داعش»
أو ضد اإلرهاب.
ف���إدارة أوب��ام��ا لمن لم ينتبه لما
حصل منذ الثالث من أيلول العام
الفائت كانت قد تجرعت كأس السم
األول��ى على بوابات الشام ،إذ إنها
ليس فقط ت��راج��ع��ت ع��ن عدوانها
بل أنها اضطرت للقبول بالنفوذين
الروسي واإليراني على ضفاف شرق
المتوسط كالعبين أساسيين.
وإدارة أوب��ام��ا اض��ط��رت لتجرع
كأس السم الثانية على أس��وار غزة
ومعها شرب السم هذه المرة حكام تل
أبيب وفي مقدمهم نتن ياهو.

وإدارة أوب��ام��ا ومعها بريطانيا
و»إس��رائ��ي��ل» وتركيا والسعودية
وقطر ...الخ اضطروا كذلك مجتمعين
ليشربوا ك��أس السم الثالثة على
تخوم بغداد.
ل��ك��ن إح��س��اس��ه��م بخطر اق��ت��راب
النيران من تل أبيب واحتمال تحقق
سيناريو تحرير الجليل من جهة،
ووصول سكين وحشهم الكاسر الذي
سمن الستنزاف محور المقاومة أي
«داع��ش» إلى أربيل دفعهم لإلسراع
ف��ي تشكيل حلف ب��غ��داد الجديد،
الحلف الذي ستكون مهمته األساسية
«فتنمة الحرب» على العراق وعلى
سورية وعند الضرورة توسيع نطاقها
إليران الجمهورية اإلسالمية.
ومن ثم فإن «فتنمة الحرب» على
محور المقاومة ستعني في الحالة
ال��ت��ي ن��ح��ن نعيشها اآلن خ��وض
حرب استنزاف ضد القوة السورية
والقوة العراقية والقوة الحزب اللهية
اللبنانية ...وتاليا ً وأيضا ً مفاوضة
الروس واإليرانيين تحت نار الفتنمة
أو األق��ل��م��ة ل��ل��ح��رب ع��ل��ى س��وري��ة
والعراق.
هي الحرب المفتوحة إذن والتي
تستخدم فيها «داع����ش» ذري��ع��ة
للتوغل ف��ي أي جغرافية يريدون
وإع�لان الحرب على أي بلد يقررون
من دون دفع ضريبة إع�لان الحرب
الرسمية وال ف��ات��ورة اخ��ت��راق هذه
الجغرافيا إو تلك.
وتوسعة رقعتها عند الضرورة
لتصل إل��ى أوك��ران��ا وهونغ كونغ.
وتضييقها إذا ما تطلب األمر العودة
إل���ى ج��ن��ي��ف اإلي��ران��ي��ة أو جنيف
السورية أو اتفاق الدعم والشراكة
األمنية مع حكومة بغداد.
إن ت���دري���ب ق�����وات م���ا يسمى
بالمعارضة المعتدلة أو داع��ش
ال��ج��دي��دة ف��ي ك��ل م��ن ال��س��ع��ودي��ة
واألردن وتركيا ما هو إال جزء عضوي
م��ن ه��ذا المخطط ،ودخ���ول العدو

الصهيوني المتصاعد على خط األزمة
هو اآلخر الجزء المكمل لصورة فيتنام
الجنوبية المهترئة والتي لم تعد قادرة
على الدفاع عن أمن مستوطنيها فضالً
عن قواتها ناهيك عن خوض حروب
جديدة ضد العرب.
إن��ه��ا ح��رب هوليودية مجنونة
يرى المتتبعون والدارسون لحرب
الفتنمة األصلية بأنها ليس فقط لن
تتمكن من استعادة النفوذ األميركي
المهدور على بوابات الشام والوطن
ال��ع��رب��ي ،ب��ل ول��ن ي���ؤدي لحفظ أو
تدعيم أي م��ن «دف��اع��ات» فيتنام
الجنوبية «اإلسرائيلية» التي باتت
ل��ي��س ف��ق��ط ت��ح��ت ن���ار رج���ال الله
اللبنانيين ب��را ً وبحرا ً وج��واً ،بل إن
تحرير «سايغون» «اإلسرائيلية»
بات متاحا ً أكثر في ظل تخبط اإلدارة
األميركية الغارقة حتى أذنيها في
محاكاة تجربة ليندون جونسون
الجمهورية.
ت��ل��ك ال��ت��ج��رب��ة ال���ت���ي جعلت
عسكرييها ال يجدون وقتا ً النتعال
أحذيتهم وه��م يتعلقون ب��أط��راف
الهليوكوبترات الفارة من سايغون...
ف��ي��م��ا ك����ان ع���ش���رات األل�����وف من
المستشارين العسكريين الصينيين
وآالف ال��س��وف��ي��ات يحتفلون مع
الفيتكونغ وقوات الجنرال جياب عام
.1975
فهل تتكرر التجربة الدراماتيكية
ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة م���ع إدارة أوب���ام���ا
الديمقراطي ويفر جنوده للمرة الثانية
من العراق تحت جنح الظالم فيما
يحتفل اإليرانيون والروس في غرفة
عملياتهم المشتركة التي شكلوها في
بغداد بعد دمشق بسقوط سايغون
الصهيونية هذه المرة؟
ارموا بأبصاركم ما بعد بعد الجليل
وانتظروا ساعة صفر «سايغون»
السقوط.

محمد صادق الحسيني

