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غرو�شكو :ال �آفاق ل�ضغط الأطل�سي على رو�سيا عبر تعزيز قواته في �شرق �أوروبا

بدء الهدنة في �شرق �أوكرانيا لإجالء المدنيين من منطقة ديبالت�سيفو
أعلن المندوب الروسي الدائم ل��دى حلف شمال األطلسي
«الناتو» ألكسندر غروشكو أن تعزيز قدرات الحلف على الحدود
مع روسيا في شرق أوروبا محاولة للضغط على موسكو ،مؤكدا ً
أن الرد الروسي سيكون مناسباً.
وقال غروشكو للصحافيين أمس ،إنه ال توجد أية آفاق لمثل
هذا الضغط على روسيا ،مؤكدا ً أن القرارات التي اتخذها وزراء
دفاع دول الناتو في اجتماعهم يوم الخميس تخلق توجها ً سلبيا ً
جدا ً في مجال األمن ،وأن الحلف سيمارس سياسة المواجهة في
المستقبل القريب ،مشيرا ً إلى أنه سيصعّ ب تجاوز التداعيات
السلبية لهذه القرارات وهذه السياسة.
وأكد غروشكو أن الكرة اآلن في ملعب الناتو وموسكو تتوقع
منه طرح اقتراحات خاصة باستعادة الثقة المتبادلة للتعاون
في حل القضايا الدولية ،ألن الحلف هو الذي قرر وقف التعاون
بين الجانبين.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تقوم بح ّل المسائل
المتعلقة بحوادث التقارب الخطر بين طائرات روسيا والناتو
من خالل قنوات ثنائية مع ممثلي الحلف ،مؤكدا ً أن كل تحليقات
الطائرات العسكرية الروسية تجرى وفقا ً لقواعد المنظمة الدولية
للطيران المدني ،من دون أن يمثل ذلك أية عقبات للمالحة الجوية
التجارية الدولية.
من جهة أخرى ،أكد غروشكو أن قيام دول «الناتو» بتزويد
أوكرانيا بالسالح أمر مرفوض قد يؤدي إلى عواقب خطيرة ال
يمكن التنبؤ بها ،وقال إن الحلف يلعب دورا ً مضرا ً للغاية في
األزم��ة األوكرانية بموقفه السياسي ودعمه العسكري التقني
لكييف ومحاوالته تحميل روسيا المسؤولية عن تفاقم الوضع،
مشيرا ً إلى أن ذلك يؤدي إلى تأجيل إيجاد ح ّل سياسي لألزمة.
جاء ذلك في وقت أعلن األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرغ أنه يدعم بالكامل الجهود التي يبذلها الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
لتسوية النزاع المسلح في جنوب شرقي أوكرانيا.
وفور وصوله إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر دولي حول
األم��ن أم��س ،وصف األمين العام للحلف الوضع في أوكرانيا
بـ»الحرج للغاية» ،معربا ً عن مساندته محاوالت كل من برلين
وباريس إليجاد حل دبلوماسي لألزمة هناك.
وكان ستولتنبرغ أعلن سابقا ً ترحيبه بزيارة هوالند وميركل
إلى كييف ثم إلى موسكو ،حيث من المقرر أن يجريا محادثات مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

غروشكو
وكانت موسكو قد أعلنت أنها تنتظر من ه��ذا اللقاء نتائج
ملموسة تأخذ في عين االعتبار مقترحات بوتين السابقة بشأن
تسوية األزمة األوكرانية.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الداخلية األوكرانية انطالق عملية إجالء
المدنيين من بلدة ديبالتسيفو الواقعة على خط التماس بين
طرفي النزاع.
وكتب زوريان شكيرياك مستشار وزير الداخلية األوكراني في
صفحته في موقع «فايسبوك» أمس« ،تأكد للتو» ممر أخضر «من
ديبالتسيفو ،نقوم بإجالء الناس».
من جهة أخرى ،أكد إدوارد باسورين نائب وزير دفاع «جمهورية
دونيتسك الشعبية» في شرق أوكرانيا أن الهدنة في ديبالتسيفو
إلجالء المدنيين ستنتهي في الساعة السادسة مساء أمس.
وأوضح باسورين أن القتال توقف تماما ً في الساعة التاسعة

بالتوقيت المحلي صباح الجمعة ،مشيرا ً إلى أن عملية إجالء
المدنيين من المنطقة ستنتهي ،كما يتوقع ،في الساعة الثالثة
ظهراً.
يذكر في هذا السياق أن دينيس بوشيلين أحد قادة «دونيتسك
الشعبية» كان قد أعلن أول من أمس التوصل إلى اتفاق مع الطرف
األوكراني حول إجالء سكان ديبالتسيفو.
وأفادت الهيئة األوكرانية للطوارئ بأنه تم إجالء  376شخصا ً
بينهم  40طفالً و 5من ذوي االحتياجات الخاصة وجريحان من
المنطقة المذكورة يوم الخميس الماضي.
من جهة أخرى ،أعلن نائب وزير دفاع «دونيتسك الشعبية»
أن شخصين قتال وأصيب  4آخ��رون في دونيتسك خالل الـ24
ساعة الماضية ،مشيرا ً إلى أن قوات دونيتسك قتلت نحو 50
عسكريا ً أوكرانياً.
كما ق��ال باسورين أم��س إن ق��وات دونيتسك رص��دت خالل
الساعات الـ 24األخيرة  55حالة خرق لنظام الهدنة ،موضحا ً
أن المعركة األساسية جرت في منطقة تشيرنوخينو.
وأعلن المتحدث باسم األرك��ان العامة للقوات األوكرانية
فالديسالف سيليزنيوف الجمعة ،أن عسكريا ً أوكرانيا ً قتل
وأصيب  25آخرون بجروح في الـ 24ساعة الماضية ،مشيرا ً إلى
أن مواقع القوات األوكرانية تعرضت للقصف أكثر من  100مرة
في هذه الفترة.
وفي السياق ،تقدمت النيابة العامة األوكرانية إلى موسكو
بطلب ترحيل الرئيس األوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش
وتسليمه لكييف.
وقال النائب العام األوكراني فيتالي ياريما في كلمة ألقاها في
البرلمان األوكراني أمس ،إن أجهزة األمن األوكرانية لم تتمكن
حتى اآلن من القبض على يانوكوفيتش وأعضاء من حكومته
الموجودين حاليا ً في روسيا ،بحسب معطيات التحقيق ،وأكد:
«توجهت إلى النائب العام الروسي يوري تشايكا بطلب ترحيلهم
إلى أراضي أوكرانيا».
وقال ياريما إن النيابة العامة األوكرانية بدأت عملية محاسبة
يانوكوفيتش غيابياً ،موضحاً« :منذ أيام وجهنا إلى يانوكوفيتش
تهمة تشكيل منظمة إجرامية».
تجدر اإلشارة إلى أن البرلمان األوكراني أقر في منتصف كانون
الثاني الماضي قانونا ً يسمح بمحاكمة يانوكوفينتس غيابياً،
إضافة إلى غيره من المسؤولين الهاربين خارج أوكرانيا.

ماكين :الواليات المتحدة مذنبة في ا�ستخدام الأوكرانيين للذخائر العنقودية
أقر السيناتور جون ماكين رئيس
لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ األميركي باستخدام الجيش
األوكراني القنابل العنقودية شرق
البالد.
وأكد ماكين في حوار نشرته وكالة
« »Sputnikأن الواليات المتحدة
مذنبة جزئيا ً في استخدام القوات
المسلحة القنابل العنقودية ،ألنها لم
تز ّود كييف باألسلحة .وقال« :أعتقد
أنه لو كانت الواليات المتحدة زودت
أوكرانيا باألسلحة التي تحتاجها ،لما
كان لديها حاجة الستخدام القنابل
العنقودية .وهذا ذنبنا جزئياً».
وأش����ار ال��م��س��ؤول التشريعي
األم��ي��رك��ي إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال ق��ررت
ال��والي��ات المتحدة ت��زوي��د ال��ق��وات
المسلحة األوكرانية بأسلحة فتاكة،

فسيتطلب ذل��ك إرس��ال مستشارين
عسكريين إض��اف��ي��ي��ن إل���ى ه��ن��اك،
الفتا ً إل��ى أن السلطات األوكرانية
ت��ط��ال��ب ب��ت��زوي��ده��ا ب��م��ن��ظ��وم��ات
صواريخ مضادة للدبابات من طراز
«.»Javelin
يذكر أن منظمة «هيومن رايتس
ووت��ش» الحقوقية أك��دت في تقرير
ص���در ف��ي ت��ش��ري��ن األول الماضي
االتهامات التي وجهتها جمهوريتا
دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك ل��ل��ق��وات
األوكرانية بأنها استخدمت ذخائر
عنقودية في المناطق السكنية ،الفتة
إلى أنه استخدمت الذخائر العنقودية
في قصف للقوات األوكرانية استهدف
«دونيتسك» وتسبب بمقتل موظف
في اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية

وصفت استخدام القنابل العنقودية
في أوكرانيا بأنه جريمة حرب ،مؤكدة
أن تقرير منظمة «هيومان رايتس
ووت��ش» ي��دل على الطابع الهمجي
للعملية القمعية في شرق أوكرانيا،
مشددة على ضرورة تخلي السلطات
األوكرانية كليا ً عن استخدام الذخائر
العنقودية ضد سكان جنوب شرقي
أوكرانيا.
وتحتوي الذخائر العنقودية على
عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة
التي تنتشر على مساحة واسعة،
وت��ع��رض للخطر ك��ل م��ن يوجد في
المناطق المجاورة.
وانضمت حتى اآلن  114دول��ة
إل��ى معاهدة األم��م المتحدة لحظر
هذا النوع من الذخائر الفتاكة ،إال أن
أوكرانيا لم توقع على هذا االتفاق.

ماكين

الفروف ي�شارك في اجتماع «الرباعية» على هام�ش م�ؤتمر ميونيخ للأمن

�أنقرة تعلق م�شاركتها ولقاء مرتقب بين كيري وظريف
ص��رح وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة التركي
مولود جاوش أوغلو أمس ،أن تركيا
لن تشارك في االجتماع الـ 51لمؤتمر
ميونيخ لشؤون األمن بسبب مشاركة
«إسرائيليين» فيه.
وقال مولود جاوش أوغلو« :كان
من المفترض أن أش��ارك كممثل عن
تركيا ،ولكن بسبب الدعوة الموجهة
إل��ى «اإلسرائيليين» للمشاركة في
ال��دائ��رة المستديرة ح��ول الشرق
األوسط ،قررنا عدم المشاركة».
وج��اء ال��ق��رار التركي لالنسحاب
من المشاركة في ظل التوترات بين
الجانبين منذ الهجوم «اإلسرائيلي»
على أسطول الحرية ال��ذي أرسلته
أنقرة لكسر الحصار عن قطاع غزة
عام .2010
وف����ي ال���س���ي���اق ،أف�����ادت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ب���أن ال��وزي��ر
سيرغي الفروف سيشارك على هامش
مؤتمر ميونيخ لألمن ف��ي اجتماع
اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق
األوسط.
وأش��ار بيان الخارجية الذي نشر
على موقعها أم��س ،إل��ى أن الف��روف
س��ي��رك��ز ف��ي كلمته خ�ل�ال الجلسة
العامة للمؤتمر على تحليل األسباب
األساسية لألزمة الحالية في العالقات
الدولية وسيلفت انتباه المشاركين
في المؤتمر إلى ض��رورة إقامة نظام
مشترك لألمن األوروأطلسي والعالمي
على أساس المساواة ومراعاة مصالح

جميع األطراف.
من جهة أخرى ،ذكر مصدر مطلع أن
الوزير الروسي سيعقد لقاء مع نظيره
األم��ي��رك��ي ج��ون كيري ف��ي ميونيخ
يوم السبت لبحث األزم��ة األوكرانية
ومسائل التعاون الثنائي.
وأض��اف المصدر أن من المتوقع
أن ي��ج��ري الف����روف م��ح��ادث��ات مع

األمين العام لحلف «الناتو» ينس
س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ ي����وم ال��س��ب��ت وم��ع
المفوضة األوروبية العليا للسياسة
الخارجية واألمن فيديريكا موغيريني
يوم األحد.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أف����اد م��ص��در
دبلوماسي إيراني بأن وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف يأمل في

إج��راء محادثات مع نظيره الروسي
ع��ل��ى ه��ام��ش م��ؤت��م��ر ميونيخ ي��وم
السبت.
وكانت وزارة الخارجية الروسية
قد أعلنت سابقا ً أن الوزير سيرغي
الفروف سيزور في الفترة بين  6و8
شباط ألمانيا للمشاركة في االجتماع
الـ 51لمؤتمر ميونيخ لشؤون األمن.

محكمة بريطانية تتهم مركز االت�صاالت الحكومية بالتج�س�س
أص���درت المحكمة البريطانية المستقلة الخاصة بمراقبة
المؤسسات الحكومية قرارا ً ينص على أن مركز االتصاالت الحكومية
البريطاني ( )GCHQقام بالتجسس على مستخدمي اإلنترنت.
وجاء في الوثيقة الصادرة أمس أن مركز االتصاالت الحكومية،
الذي يعد مسؤوال ً عن االستخبارات اإللكترونية وحماية معلومات
الجيش والحكومة« ،ق��ام في الماضي بانتهاك حقوق اإلنسان
ومارس نشاطا ً غير شرعي تمثل في جمع معطيات شخصية في
اإلنترنت».
ورأت المحكمة أن «نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية
لالتصاالت الخاصة لألفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها
السلطات األميركية من خالل برنامج بريزم» لوكالة األمن القومي
األميركية يتعارض مع قوانين حقوق اإلنسان.
وأفادت وسائل اإلعالم البريطانية بأن المحكمة نفسها أصدرت
في كانون األول الماضي ،قرارا ً يعتبر الطرق التي يستخدمها مركز

االتصاالت الحكومية البريطاني قانونية ،غير أن القرار جرت إعادة
النظر فيه.
وجرى التحقيق في هذه القضية بمبادرة من مجموعة نشطاء،
في إط��ار عدد من التحقيقات األخ��رى تلت نشر إدوارد سنودن،
الموظف السابق في وكالة األمن القومي األميركية ،مواد سرية عن
برامج التجسس األميركية والبريطانية.
ورفعت منظمات الخصوصية الدولية والعفو الدولية وغيرها
الدعوى ضد المخابرات البريطانية بعد أن كشف إدوارد سنودن
المتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي األميركية عن عمليات
مراقبة واسعة النطاق.
وقال جيمس ويلش المدير القانوني لمنظمة «ليبرتي» في بيان
«نعرف اآلن أنه بعدم اطالع الرأي العام على التعامالت السرية
مع وكالة األمن القومي (األميركية) تصرف جهاز مقر االتصاالت
الحكومية بطريقة غير قانونية وانتهك حقوقنا».

وأع��اد المتحدث الرسمي باسم
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أل��ك��س��ن��در
لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي
يوم ،إلى األذهان أن مؤتمر ميونيخ
يعد بحق من أهم المحافل الدولية
ل��ب��ح��ث ق��ض��اي��ا األم����ن ف��ي منطقة
أوروب��ا والمحيط األطلسي يشارك
فيه رؤس��اء دول وحكومات ووزراء
خارجية ودفاع وبرلمانيون وخبراء
دوليون.
وأك���د لوكاشيفيتش أن األزم��ة
األوكرانية والقضايا األساسية لألمن
األوروبي والعالمي ستتصدر جدول
أعمال المؤتمر ،إضافة إل��ى تبادل
اآلراء حول مكافحة اإلرهاب الدولي
وحول األوضاع في سوريا والشرق
األوس���ط ومنطقة آس��ي��ا والمحيط
الهادئ.
وك���ان م��س��ؤول ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية ،أعلن في وقت سابق أن
وزيري الخارجية األميركي واإليراني
من المقرر أن يلتقيا يوم السبت من
األسبوع المقبل في ميونيخ بألمانيا.
ويأتي هذا اللقاء في حين أنه تم
تحديد نهاية شهر آذار المقبل كنهاية
لمهلة التوصل إلى االتفاق النهائي
في مجال البرنامج النووي اإليراني.
وك��ان��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية جين بساكي،
أعلنت أنه سيعلن جدول اللقاء بين
وزي��ري خارجية إي��ران وأميركا في
ميونخ خالل الـ 24ساعة المقبلة.

رئي�س وزراء �أ�ستراليا يتعهد
هزيمة اقتراح يتحدى زعامته
قال رئيس الوزراء األسترالي توني
أبوت أمس إنه سيسعى إلى هزيمة
اقتراح قدمه نواب برلمانيون بحزبه
الحاكم إلج��راء اقتراع على زعامته
األسبوع المقبل.
وأب��ل��غ أب����وت ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن أن��ه
سيتضامن م��ع وزي���رة الخارجية
جولي بيشوب -التي ذكرت وسائل
إع�لام أنها منافس محتمل لرئيس
الوزراء -لهزيمة االقتراح الذي قدمه
مشرعون ساخطون.
ي���أت���ي ذل����ك ب��ع��د إع��ل��ان هيئة
اإلذاع�����ة األس��ت��رال��ي��ة ( )ABCأن
زعيم المجموعة البرلمانية للحزب
الليبرالي الحاكم في أستراليا لوك
سيمبكنز أبلغ زم�لاءه بأنه سيقترح
أن يجري نواب الحكومة بالبرلمان
اقتراعا ً األسبوع المقبل على مستقبل
قيادة رئيس الوزراء توني أبوت.
وأضافت هيئة اإلذاعة أن سيمبكنز
اتصل هاتفيا ً بأبوت قبل وقت قصير
من إرسال رسالة بالبريد االلكتروني
إلعالن خطته.
ونقلت صحيفة «سيدني مورنينج»
ع��ن فيليب رودوك وه��و شخصية
قيادية أخرى بالحزب الليبرالي قوله
في رسالة إلى أعضاء الحزب« :أشار
رئيس ال���وزراء إل��ى أن ه��ذا االقتراح
سيجرى إدراجه في قائمة المناقشات
ف��ي اجتماع ال��ح��زب الليبرالي يوم
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أبوت
الثالثاء».
ف���ي ح��ي��ن ل���م ي��ش��ر أي عضو
بالحكومة حتى اآلن إلى تحد مباشر
ألب��وت على رغ��م أن اهتمام معظم
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام يتركز على وزي��ر
االت��ص��االت مالكولم تيرنبول وهو
م��س��ؤول س��اب��ق ل��ل��ح��زب أط���اح به
أبوت وعلى وزيرة الخارجية جولي
بيشوب ،التي امتنعت عن استبعاد

الترشح لمنصب رئيس ال��ورزاء إذا
أصبح خالياً.
ويأتي االقتراح إلجراء تصويت على
قيادة أبوت بعد أسابيع من التكهنات
بأنه قد ينحى جانبا ً بسبب انتقادات
وجهت إلى ق��رارات عدة للسياسات
تتراوح من طريقة معالجته لالقتصاد
إلى منحه لقب ف��ارس لألمير فيليب
زوج ملكة بريطانيا.

ظاهرتان متالزمتان ( ...تتمة �ص)1
حكوم ًة وشعباً ،قبل حربها على
العراق ولبنان ،ومن ث ّم على األردن
المنخرط في «التحالف الدولي ض ّد
اإلره���اب» .وم��ع ذل��ك ف��إنّ الواليات
المتحدة وحلفاءها ما زالوا ممعنين
في سياسة التغ ّول السياسي ض ّد
سورية ودعم الدول والقوى اإلرهابية
الساعية إلى تقسيمها في سياق ما
تس ّميه «ثورة الحرية والكرامة» التي
رفعت شعاراتها شهرا ً أو شهرين قبل
أن تفترسها بال رحمة التنظيماتُ
اإلرهابية ذاتها التي أعلن أوباما قبل
أيام تخصيص مبلغ  8مليارات دوالر
لمحاربتها.
س��ي��اس��ة ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
المرتكزة ،بحسب تصريح الرئيس
األم��ي��رك��ي ،إل��ى «إن��ه��اك «داع���ش»
وفي النهاية تدميره» ،وإلى تمويل
وتسليح وتدريب مقاتلي «المعارضة
ال��س��وري��ة ال��م��ع��ت��دل��ة» لمحاربة
تنظيمات اإلرهاب والنظام السوري
على السواء فشلت فشالً ذريعاً .ال
هي لجمت «داعش» و»النصرة» ،وال
هي أفلحت في إقصاء الرئيس بشار
األس��د ال��ذي دع��ت إل��ى إسقاطه منذ
أربع سنوات.
ليس ّ
أدل على فشل هذه السياسة
من ر ّد فعل األردن ،شعبا ً وحكوم ًة،
على عملية ح��رق ط � ّي��اره األس��ي��ر.
فقد ح ّملت عائلة الطيار المحروق
ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي األردن�����ي «م��ن
رأس��ه إل��ى ق��اع��دت��ه» ،كما ق��ال أحد
أفرادها ،المسؤولية عن مقتله ،فيما

صدرت عن أحزاب سياسية موالية
ومعارضة دعوات صريحة الى إعادة
النظر بالسياسة الم ّتبعة على نح ٍو
يؤ ّدي إلى مواجهة اإلرهاب بالتعاون
مع سورية التي تواجه كما األردن
العدو المشترك نفسه .الناطق باسم
الخارجية السورية تجاوب مع هذه
المطالبات بدعوته الحكومة األردنية
إلى التعاون مع سورية في مواجهة
تنظيمات اإلرهاب.
عضو المكتب السياسي لـِ»الحركة
الشعبية األردن���ي���ة» محمد أحمد
ال��روس��ان ق � ّدم للحكومة كما للرأي
ال��ع��ام حجة ق��وي��ة ف��ي س��ي��اق دعم
الدعوة إل��ى ض��رورة التنسيق بين
األردن وس��وري��ة .ق��ال إنّ الجيش
العربي ال��س��وري ،وربما المقاومة
الشعبية ال��س��وري��ة أي��ض �اً ،باشرا
بتشديد الخناق على «النصرة»
جيب
وأخواتها التي تسيطر على
ٍ
م��ن األرض على ط��ول خ��ط الفصل
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري والجيش
«اإلسرائيلي» في الجوالن المحت ّل،
وإنّ اندحار اإلرهابيين سيحملهم
بالتأكيد على الهرب باتجاه الحدود
الجنوبية بغية دخول األردن ،وإنّ
ذلك سيح ّمل األردن عبئا ً ثقيالً ال قدرة
له على احتمال تداعياته السياسية
واألمنية واالقتصادية.
ه��ذه الشواهد وغيرها تؤكد ما
ذهب العرب األحياء من سياسيين
ومثقفين ومناضلين إل��ى ت���رداده
م ّذ أط ّل «الربيع العربي» المزعوم،

ذلك أنّ ما يواجه أمتنا في حاضرها
ومستقبلها المنظور عد ّوان رئيسان:
«إسرائيل» واإلسالمويون السلفيون
اإلره��اب��ي��ون .فالشقاق ال��س� ّن��ي -
الشيعي وم��ا ه��و على شاكلته من
م ّدعيات ودعوات لإليقاع بين الدول
العربية في المشرق والمغرب ،إنْ
هو إالّ مخططات ومكائد ال تخدم إلاّ
العدو الصهيوني ومن يقف وراءه في
الغرب وبالد العرب والعجم.
ي���ج���در ب���ال���ع���رب ،م��س��ؤول��ي��ن
ومناضلين وم��واط��ن��ي��ن ،أن يعوا
أخطار المرحلة الراهنة وتح ّدياتها،
ويعتمدوا حماية الوجود القومي،
وحماية المصالح الحياتية والحيوية
معيارين لتمييز الصديق من العدو،
يتفحصوا ت��ال��ي�ا ً سياساتهم
وأن
ّ
وم��واق��ف��ه��م .إنْ ف��ع��ل��وا وج����دوا أنّ
إدارة التوحش هي ض ّدهم جميعاً،
محافظين وثوريين ،وأنّ التغ ّول
السياسي ه��و ض�� ّد أه��ل الممانعة
وال��م��ق��اوم��ة ،وف��ي مق ّدمهم سورية
والمقاومتان اللبنانية والفلسطينية،
وأنّ هاتين الظاهرتين متالزمتان ،فال
يمكن أن نؤ ّيد أو نحارب ،منفردين أو
مجتمعين ،أ ّيا ً منهما من دون أن نؤ ّيد
أو نحارب األخرى.
آن آوان االخ��ت��ي��ار ال��ح��اس��م بال
ت����ر ّدد ب���أن ن��ك��ون م��ع ك��� ّل َم���ن وم��ا
يحمي وجودنا القومي واإلنساني
ومصالحنا الحياتية واالستراتيجية.

د .عصام نعمان

قمة رو�سية ( ...تتمة �ص)1
الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
والمقترحات التي تمت بلورتها اليوم،
وتلك التي أضافها الرئيس فالديمير
بوتين» .وأوضح أن مشروع الوثيقة
سيعرض ف��ي م��ا بعد على جميع
األطراف للمصادقة عليه.
وأف���اد بيسكوف أن زع��م��اء دول
«مجموعة النورماندي» (روسيا،
أوكرانيا ،ألمانيا ،فرنسا) سيجرون
م���ح���ادث���ات ه��ات��ف��ي��ة غ�����دا ً األح���د
الستخالص نتائج القمة الثالثية في
موسكو.
وك������ان ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي
والمستشارة األلمانية وص�لا إلى
موسكو مساء أم��س ليبحثا األزم��ة
األوك��ران��ي��ة م��ع ال��رئ��ي��س فالديمير
بوتين.
وكان هوالند وميركل أجريا أول من
أمس محادثات مع الرئيس األوكراني
بيترو بوروشينكو في كييف حول
الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا
وسبل التوصل إلى وقف إطالق النار
في المنطقة.
وقبل توجهه إل��ى كييف ،أعلن

هوالند أنه أعد هو وميركل مبادرة
ج��دي��دة إلن��ه��اء ال��ن��زاع المسلح في
أوكرانيا ،يريدان بحثها مع كل من
الرئيسين األوكراني والروسي.
وأشار هوالند إلى أن هذه المبادرة
تستند إل��ى م��ب��دأ وح���دة األراض���ي
األوكرانية ،مضيفا ً أنه والمستشارة
األلمانية ال يريدون االكتفاء ببحث
مبادرتهما ،بل «وض��ع نص مقبول
لدى جميع األطراف».
وف���ي اخ��ت��ت��ام ال��م��ح��ادث��ات في
كييف ،امتنع زعماء ال��دول الثالث
عن أي تعليق على نتائجها ،فيما
ذكر مسؤول في الرئاسة األوكرانية
أن اللقاء أثمر في بلورة «مقترحات
ج��دي��دة ن��وع��ي �اً» بتسوية ال��ن��زاع
المسلح في شرق البالد.
وق��ال��ت ال��م��س��ت��ش��ارة األلمانية
قبيل توجهها إلى موسكو إنها غير
متيقنة تماما ً بأن تثمر المحادثات في
العاصمة الروسية التوصل إلى وقف
إطالق النار.
وكانت برلين أكدت سابقا ً أن تكون
البنود الـ 12من اتفاقية مينسك حول

وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا
أساسا ً لمفاوضات ميركل وهوالند
مع بوتين.
فيما أع���رب ي���وري أوش��اك��وف،
مساعد الرئيس ال��روس��ي ،عن أمل
موسكو في أن تأخذ الخطة الفرنسية
األل��م��ان��ي��ة ف��ي االع��ت��ب��ار مقترحات
فالديمير بوتين بخصوص التسوية
في أوكرانيا.
وكان المتحدث باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش
أعلن في مؤتمر صحافي الخميس
أن اللقاء الثالثي قد يوضح مسألة
إرسال قوات دولية لحفظ السالم إلى
أوكرانيا.
م���ن ج��ان��ب��ه��م��ا ،أع�����رب ممثال
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ال��ش��ع��ب��ي��ت��ي��ن (ال��م��ع��ل��ن��ت��ي��ن من
ط���رف واح����د) ع��ن أم��ل��ه��م��ا ف��ي أن
تسهم محادثات موسكو ف��ي بناء
جسور الحوار المباشر بين كييف
والجمهوريتين ،كما أنها ستدفع
السلطات األوك��ران��ي��ة نحو تبني
المنهج السلمي.

�سيتولى رئا�سة ( ...تتمة �ص)1
هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في
انحاء الجمهورية ،معلنا ً تشكيل مجلس وطني انتقالي
ع��دد اعضائه  551ع��ض��وا ً يحل محل مجلس النواب
المنحل.
وأوضح انه على مجلس الرئاسة ان يكلف شخصا ً من
المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية
من الكفاءات الوطنية ،مؤكدا ً ان اللجان الثورية تأخذ على
مسؤوليتها حماية الوطن والمواطنين.
وقال القيادي الجنوبي يحيي زيد بن يحيى في مراسم
االعالن الدستوري بالقصر الجمهوري« :دفعنا ثمنا ً غاليا ً
وكبيرا ً من أجل الوحدة لكن القوى التكفيرية والرجعية
مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي» .وأضاف
يحيى« :نتمنى من هذا اليوم أن يكون يوما ً جديدا ً للشعب
اليمني يحقق العزة الكرامة».
وكانت قد أشارت مصادر الى وصول قيادت جنوبية
ووفود رفيعة المستوى الى القصر الرئاسي في صنعاء
للمشاركة في مراسم اإلعالن الدستوري ،مؤكدة ان تأخير
اإلع�لان الدستوري جاء بسبب رغبة الكثير من القوى
الحزبية والشخصيات االجتماعية والقانونية والعسكرية
لحضور المراسم.

وأك��د مصدر نبأ مغادرة المبعوث الدولي إلى اليمن
جمال بنعمر في شكل مفاجئ في زيارة الى السعودية.
وكانت المفاوضات التي جمعت ع��ددا ً من األط��راف
السياسية ومبعوث األمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر
فشلت الخميس الماضي ،وكان مقررا ً أن ُتستأنف اليوم.
وجاء «اإلعالن الدستوري» من طرف واحد ،عقب فشل
المشاورات إليجاد حل لألزمة السياسية للبالد .وتعقيبا ً
على اإلعالن قال المتحدث باسم األمم المتحدة إن المنظمة
الدولية قلق ٌة مما وصفته بفراغ السلطة في اليمن ،وأضاف
إن األمين العام بان كي مون وكل األط��راف المعنية في
اليمن يتابعون الوضع عن كثب.
وقالت وزارة الخارجية االميركية من جهتها ،إنها ترفض
إج��راءات حل البرلمان في اليمن .وأضافت ان واشنطن
تواصل العمل مع قوات مكافحة اإلرهاب في هذا البلد.
هذا واحتفل اليمنيون في العاصمة صنعاء ومحافظات
اخرى باإلعالن الدستوري حيث أطلقت مفرقعاتٌ ناري ٌة في
انحاء مختلفة من المدن اليمنية.
في المقابل خرجت مسير ٌة احتجاجية في مدية تعز
وسط اليمن رفضا ً لإلعالن الدستوري وتنديدا ً بما وصفته
باالنقالب.

