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ال�سعودية تتلقى �أولى
الر�سائل ...فهل تتعظ؟
يوسف الصايغ
سجل تطور ميداني جديد على جبهة العدوان السعودي على
اليمن ،حيث أعلنت سيطرة مسلحي القبائل اليمنية على  4مواقع
عسكرية سعودية في جيزان تعود إلى اللواء السابع ،وسقوط
قتلى من حرس الحدود السعودي ،في وقت أسقط أبناء منطقة
البقع في صعدة طائرة أباتشي سعودية.
هذا التطور الجديد سبقه إع�لان مصادر إعالمية سعودية
بينما كانت القمة الخليجية التشاورية تعقد في الرياض قصف
مواقع عسكرية في منطقة نجران الحدودية بقذائف الهاون من
داخل األراض��ي اليمنية ،وترافق ذلك مع دخول مسلحين من
رجال القبائل إلى األراضي السعودية والسيطرة على عدد من
المواقع من بينها مخافر حدودية.
وبحسب المعلومات ،فقد امت ّد القتال إل��ى منطقة جازان،
ولفتت إل��ى أنّ ع��ددا ً من الجنود السعوديين قتلوا إل��ى جانب
سبعة جنود أردنيين لقوا مصرعهم في المنطقة المذكورة،
ب��دوره��ا اع��ت��رف��ت السلطات ال��س��ع��ودي��ة بمقتل خمسة جنود
ٍ
قصف للقبائل اليمنية استهدف
وجرح سبعة عشر آخرين في
السجن المركزي في منطقة نجران الحدودية ،كما جرى إيقاف
العمل والدراسة في ك ّل مدارس المدينة إضافة إلى تعطيل جميع
رحالت الخطوط السعودية إلى مطاراتها.
وأعلن الشيخ حسن أبو هدرة رئيس ملتقى شباب باكيل أسر
عدد من الجنود السعوديين خالل عمليات في منطقة نجران،
وبثّت مواقع التواصل أفالم فيديو لسيطرة مقاتلي القبائل على
خمسة مواقع عسكرية سعودية في نجران.
هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت تبدو األمور مرشحة
لمزيد م��ن االح��ت��دام وق��د نشهد م��زي��دا ً م��ن ال��ت��ط��ورات لجهة
استهداف مناطق سعودية تتخطى جازان إلى نجران وصوالً
إلى مدينة أبها عاصمة عسير.
في المقابل ،يبدو أنّ خطة الرئيس المنتهية صالحيته عبد
ربه منصور هادي إلقامة حوار في الرياض دُفنت في مهدها
مع إعالن عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية
محمد البخيتي «أنّ الحوار بين القوى السياسية كان جاريا ً في
صنعاء حتى بداية العدوان ،ونحن نطالب بالعودة إليه من حيث
أي حوار آخر في الرياض ال يعنينا».
انتهى ،لكن ّ
في المحصلة ،يمكن القول إنّ آل سعودية باتوا يدركون
أنّ العدوان ال��ذي يقودونه ض ّد اليمن لن يستم ّر من دون ر ّد
وح��س��اب م��ن ال��ج��ان��ب اليمني ،وبينما تسعى ال��ري��اض لعقد
مؤتمر للمجموعات السورية المعارضة المسلحة بعدما زادت
من دعمها المالي والتسليحي لها ،وفي وقت تواصل عدوانها
المغطى أميركيا ً على اليمن وشعبه ،تلقت أول��ى الرسائل في
جازان ،فهل تتعظ أم تواصل مغامراتها التي يمكن أن تقود إلى
تطورات ال يمكن التك ّهن بنتائجها النهائية على صعيد المنطقة
كك ّل وفي مقدّمها الوضع داخل أراضيها.

الكوريتان تحتفالن معا بعيد اال�ستقالل
وال�شمالية تهدد ب�ضرب جارتها

اتفقت الكوريتان على إج��راء فعاليات مشتركة إلحياء الذكرى الـ70
لتحرير كوريا من االحتالل الياباني واالحتفال بالذكرى الـ  15للقمة الثنائية
التاريخية التي أسست لتطبيع العالقات بينهما ،حيث اتخذ هذا القرار أمس
بعد لقاء جمع شخصيات عامة مثلت البلدين في مدينة شمال شرقي الصين.
وتصادف ذكرى االستقالل عن االحتالل الياباني في  15أيار من كل عام ،أما
القمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل والرئيس
السابق لكوريا الجنوبية كيم داي جونج فكانت في حزيران  2000وكان
االحتفال المشترك األخير بين البلدين بهذه المناسبة في عام .2008
ومنذ  2008أص��اب العالقات بين البلدين فتور بسبب إج��راء كوريا
الشمالية تجارب نووية وإطالق صواريخ باليستية باإلضافة إلى إغراقها
سفينة «تشيونان» الكورية الجنوبية في عام  ،2010حيث جمدت غالبية
العالقات بين البلدين بعد حادثة إغراق السفينة.
من جهة أخرى ،هدد جيش كوريا الشمالية بشن «ضربات موجهة غير
معلنة» على البحرية الكورية الجنوبية بسبب انتهاك األخيرة مياهها
اإلقليمية.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية عن بيان للقيادة العسكرية« :من
اآلن فصاعدا ً ستكون هناك ضربات موجهة غير معلنة على السفن البحرية
التي تنتهك الحدود البحرية لجيشنا في مياه الساحل الغربي».
وج��اء ال��رد على لسان مسؤول في مكتب األرك���ان المشتركة الكورية
الجنوبية بأن التهديد «جنوني» ،وقال إن سفن البحرية الجنوبية لم تخترق
الحدود البحرية منذ انتهاء الحرب بين البلدين الجارين.

الرئي�س البوروندي ّ
ير�شح نف�سه
ر�سمي ًا لوالية ثالثة
قال المتحدث باسم رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا إنه قدم طلب ترشحه لوالية
ثالثة بشكل رسمي للجنة الوطنية لالنتخابات أمس ،وقال المتحدث الرئاسي في
رسالة نصية عبر الهاتف أن نكورونزيزا «قدم الملف لتوه».
لكن منظمي االحتجاجات في العاصمة بوجومبورا عارضوا ترشح الرئيس
لخمس سنوات إضافية واشتبكوا مع الشرطة على مدى نحو أسبوعين ،ووصفوا
الخطوة بأنها غير دستورية وتنتهك اتفاق سالم أنهى حربا ً أهلية عرقية عام
.2005
وكانت وسائل اإلعالم المحلية ذكرت في األيام الماضية أن االحتجاجات امتدت
إلى خارج العاصمة ،لكن لم يتسن التأكد من صحة هذه التقارير من مصدر مستقل
في حين تؤكد الحكومة أن األوضاع هادئة خارج العاصمة.
وقال أنشير نيكوياجيزي وهو رئيس مؤسسة «إيتيكا» لحقوق اإلنسان إن
حصيلة القتلى منذ اندالع االحتجاجات في  26نيسان الماضي بلغت  17شخصاً،
بينهم مدنيون وعناصر من قوات األمن.
وذكرت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة أن أكثر من  50ألفا ً
فروا في األسابيع الماضية إلى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
المجاورة ،في حين تعهدت الحكومة البوروندية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لكن المحكمة الدستورية قضت هذا األسبوع بأنه يحق له الترشح ،قائلة إن فترة
واليته األولى ال ُتحتسب ،ألن البرلمان هو الذي اختاره ولم ينتخب من قبل الشعب.
وأدخل مسعى الرئيس للبقاء فترة والية ثالثة بوروندي في أسوأ أزمة منذ الحرب
األهلية التي جرت بين غالبية الهوتو والتوتسي الذين كانوا يقودون الجيش.
وحددت اللجنة االنتخابية (اليوم) السبت مهلة نهائية للراغبين في خوض
االنتخابات الرئاسية للتقدم بطلبات ترشيحهم.
وكان حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الحاكم في بوروندي قال في
وقت سابق إن الرئيس نكورونزيزا سيتقدم إلى اللجنة الوطنية لالنتخابات بطلب
ترشحه لوالية ثالثة.

كوالي�س
خفايا

الإرهاب� ...إنجازات في المواقع الإلكترونية
و�سقوط في المواقع الميدانية
 د .سليم حربا
تستعر حمى التصريحات والتلويحات واإلشاعات والنعيق
من أفواه وأبواق قنوات اإلرهاب وداعميه .ومن يتابع معاركه
المزعومة وزحمة إنجازاته الهوائية الفضائية في مواقعه
��ح��ص ب��ي��ن ال��وه��م والحقيقة،
��ح��ص وي��ت��ف ّ
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وي��م ّ
فإنه قبل الضحك وبعده ،يتذ ّكر مسلسالت شهود العميان
ومسميات المعارك الطنانة من زالزل وبراكين ومالحم كبرى
وصغرى وساعات صفر ورهانات على حلق شوارب ولحى،
عندما تح ّولت ك ّل أوهام اإلرهابيين ومس ّمياتهم وتنظيماتهم
وثوراتهم وعوراتهم وأكلة لحوم البشر لديهم وجهاد نكاحهم
وأنفاقهم ونفاقهم وراياتهم وقلوبهم وعقولهم السوداء إلى
مزابل التاريخ ونفاياته وسلل مهمالته ،وكانوا حلف عدوان
يفوق مئة دولة ونظام ،وجيشا ًمن اإلرهاب المرتزق وأساطين
إع�لام ك��اذب مضلل مسموم ،ول��م يستطيعوا أن ينالوا من
صمود وقوة شعبنا وجيشنا وقيادتنا ،وسقط رهانهم تحت
أقدام حماة ديارنا ووعي ومحاكمة ووحدة ووطنية شعبنا،
وكانت النتيجة كمن يحاول أن يقصم قاسيون بقشة أو يحرك
القلمون بظفره أو ينطح الحرمون بقرنه ليفلقه ،وها هم اليوم
يقعون في الحفرة نفسها عندما يجت ّرون تلك المصطلحات
واإلش��اع��ات لتكنسها مكانس عمال النظافة ال��ذي��ن التقاهم
الرئيس بشار األس��د منذ أرب��ع سنوات ،وكأنه يعرف حجم
اآلتي من أعبائهم بكنس وتنظيف تالل من الكذب واإلشاعات.
عقالء العالم يدركون أنّ ك ّل هذا الضخ اإلعالمي لن يغيّر

الحقيقة ولن يحجب نسائم ورياح وأعاصير ما فات وما هو
آت من إنجاز وطني وميداني مطمئن اآلن في محيط جسر
الشغور وميدعا والقلمون وبريتال وعسال ال��ورد ،وما هو
إال غيض من فيض ميزان الميدان الراجح بالحقيقة والوزن
ال��ن��وع��ي ال��م��ي��دان��ي ال��س��وري ،ول��ه��ذا ن��رى ال��ض��خ اإلعالمي
االفتراضي والمعارك المزعومة التي يطلقها اإلرهاب وداعموه
في المواقع االلكترونية وقنوات اإلعالم الرخيص ،والتي تبدأ
وال تنتهي على تلك المواقع.
ك ّل ذلك وغيره يأتي كمحاولة للتعويض وخلط األوراق
والتأثير في عوامل وحوامل الصمود الوطني السوري جيشا ً
زج حلفاء سورية وجرهم إلى ردود
وشعبا ً وقياد ًة ومحاولة ّ
فعل وطرح بازارات الترغيب والمقايضة والترهيب بالتهديد
بالتدخل العسكري وعواصف الحزم المزعومة.
لكن فرائض الصمود السوري ونوافله تقول إنّ ما عجز
عنه العدوان ألربع سنوات سيكون عاجزا ً عن تحقيقه في ما
تبقى من مرحلة ختامية ،وأن السيطرة الموقتة لجحافل تنظيم
القاعدة التكفيري ف��ي إدل��ب وجسر الشغور ل��ن توظف أو
تصرف في الميدان العسكري أو السياسي ،وألمانة التاريخ
القديم والقريب أنّ  10في المئة مما تبقى من ستالينغراد
غيّرت مجرى الحرب العالمية الثانية ووصلت إل��ى برلين
ورسمت مستقبل العالم ألكثر من سبعين سنة ،وأن دروس
القصيْر ويبرود وغيرهما ما زالت ساخنة ألصحاب الرؤوس
اإلرهابية الساخنة ،وأنّ جسر الشغور وغيرها ستعود عاجالً
وليس آجالً ،وأنّ عوامل القوة الذاتية السورية التي تح ّملت
محيطا ً من اإلرهاب والعدوان لن يخيفها ما بقي من مجارير

اإلره��اب التركي ـ السعودي ـ الصهيوني ،وأنّ تحالفاتنا مع
أصدقائنا ليست موسمية أو موقتة أو مزاجية بل هي مبدئية
وراس��خ��ة وت���زداد ق��وة ورس��وخ��ا ً ف��ي إط���ار حلف المقاومة
وفضائه االستراتيجي ،وقد تكون زيارة وزير الدفاع السوري
إل��ى ط��ه��ران ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة إل��ى روس��ي��ا ف��ي إط���ار وضع
اللمسات على االستراتيجية الجديدة التي تلبّي ص ّد وإحباط ما
تبقى من تصعيد واحتماالت العدوان ذاتيا ً وموضوعياً ،وأنّ
كيان العدو «اإلسرائيلي» يدرك أنّ عصر المقامرة والعربدة
انتهى ،وأنّ الشعب اليمني لن يترك للسعودية من الوقت ما
يم ّكنها من توزيع جوائز الحزم واألمل ،وأنّ الشعب العراقي
سيهزم «داع���ش» ومشروعه ،وأنّ ال��دول��ة السورية اتخذت
قرارا ً وطنيا ً وجاهيا ً غير قابل للطعن أو التراجع بأنها ستهزم
اإلرهاب ،وقد قالها الرئيس بوتين بأنّ النظام العالمي الجديد
سيُرسم ويخرج من دمشق ،وق��د قالها حلف المقاومة إنّ
هزيمة سورية ممنوعة ومستحيلة ،وقد قالها الرئيس بشار
األسد والشعب السوري ويطبّقها الجيش العربي السوري
هيهات منا الهزيمة.
نحن اآلن في مرحلة الحرب الختامية ومفاتيح وأبواب
النصر بين أيدينا وتحت أق��دام حماة دي��ارن��ا وم��ا عجز عنه
العدوان واإلرهاب ألربع سنوات لن يستطيع أن يناله في ما
تبقى من وقت ضائع ،أربع سنوات ونيّف دافعنا عن الوطن
واإلس�لام والمسيحية والعروبة وفلسطين وعن اإلنسانية
ونصحح
ولن نف ّرط ،ويحق لنا بل وال ب ّد لنا من أن ننتصر
ّ
التاريخ ونرسم الجغرافيا ونصنع المستقبل ،والعبرة في
النتائج.

قال ضابط قيادي
سابق في الجيش
المصري إنّ التصعيد
العسكري السعودي
في اليمن سيمنح
الجيش اليمني والثوار
الحوثيين فرصة التوغل
في المحافظات اليمنية
التي تحتلها السعودية،
وخصوصا ً نجران ،وأنّ
ّ
ملف النزاع الحدودي
التاريخي بين اليمن
والسعودية سيُض ّم إلى
ملفات التفاوض التي
ستشهدها جنيف حول
المسألة اليمنية .وتساءل
عما إذا كان العقالء في
السعودية قد تنبّهوا
إلى ذلك ام أنّ االنفعال
والعصبية وراء هذا
الخطأ االستراتيجي؟

ميليباند وكليج ي�ستقيالن والقومي اال�سكتلندي يح�صد كامل المقاعد المخ�ص�صة لل�شمال

المحافظون بقيادة كاميرون يح�صدون غالبية مقاعد البرلمان البريطاني
حقق حزب المحافظين البريطاني غالبية في مجلس
العموم بعد إعالن معظم نتائج االنتخابات العامة التي
أجريت يوم الخميس ،حيث حصل المحافظون على 325
مقعداً ،فيما لم يتبق سوى عشرة مقاعد لم تعلن نتائجها
من بين  650مقعدا ً في البرلمان ،فيما حصل حزب العمال
المعارض على  228مقعدا ً فقط.
زعيم ح��زب المحافظين ديفيد كاميرون ،أعلن أنه
سيحكم البالد من أجل كل المواطنين .وفي خطاب له
تعليقا ً على نتائج التصويت ،قال كاميرون إن من السابق
ألوان��ه الحديث عن النتائج النهائية للتصويت ،لكنه
أكد أنه يعول على تمكنه من تشكيل حكومة جديدة ،كي
يحكم البالد من أجل كل المواطنين .وقال« :إن هدفي يبقى
بسيطا ً وهو أن أحكم البالد على أساس مبدأ الحكم من أجل
كل مواطن في مملكتنا المتحدة».
كاميرون أضاف إنه سيمضي قدما ً في إجراء استفتاء
على بقاء بالده عضوا ً في االتحاد األوروبي ،ووعد اسكتلندا
بأكبر تفويض للسلطة في العالم.
وقال كاميرون في تصريحات لإلعالم بعدما زار الملكة
اليزابيث لبدء إج��راءات تشكيل حكومة جديدة« :نعم
سنجري هذا االستفتاء بشأن مستقبلنا في أوروبا» ،مشيرا ً
إلى أنه سيمضي قدما ً وبأسرع ما يمكن في خطة تمنح
المزيد من السلطات السكتلندا التي صوتت غالبية ساحقة
فيها للحزب القومي االسكتلندي الموالي لالستقالل عن
بريطانيا.
وبحسب النتائج األولية في الدوائر التي انتهت فيها
عمليات فرز األص��وات (وعددها  630من أصل ،)650
حصل المحافظون على  315مقعدا ً في البرلمان الجديد،
مقابل  228مقعدا ً لحزب العمال ،بينما سيكون  56مقعدا ً
من نصيب الحزب الوطني األسكتلندي ،وسيحصل الحزب
الليبيرالي  -الديمقراطي على  8مقاعد.
أما هيئة اإلذاعة البريطانية « ،»bbcفتوقعت اعتمادا ً
على نظام التنبؤ الخاص بها ،أن يحصل المحافظون في
نهاية المطاف على  329مقعدا ً مقابل  235مقعدا ً للعمال.

كاميرون وزوجته يحييان المناصرين
وفي هذا السياق ،ذكرت وسائل إعالم بريطانية نقالً
عن مصادر مقربة من زعيم حزب العمال إيد ميليباند أنه
سيستقيل من منصبه بسبب النتائج التي حققها حزبه
في االنتخابات.
وكان حزب العمال يتوقع نتيجة تمكنه من المنافسة
على السلطة لكنه مني بهزيمة ثقيلة على يد حزب
المحافظين المتوقع أن يشكل الحكومة منفردا ً بعد فوزه
بغالبية مقاعد مجلس العموم.
وقال ميليباند في اجتماع للحزب« :تحتاج بريطانيا
إلى حزب عمال قوي .تحتاج إلى حزب عمال يمكنه إعادة
بناء نفسه بعد هذه الهزيمة حتى يتسنى أن تكون لدينا
حكومة تدعم العاملين مرة أخرى» .وتابع« :واآلن حان
الوقت كي يتولى شخص آخر قيادة هذا الحزب لذا أتقدم

باستقالتي التي ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم» ،وقال
إن نائب الحزب هاريت هارمان سيتولى مهامه لحين
انتخاب زعيم جديد.
وأضاف ميليباند الذي أقر فعليا ً بالهزيمة أنه يشعر
بأسف عميق لما حدث في أماكن أخ��رى في بريطانيا
بخاصة في اسكتلندا حيث قال إن موجة من القومية
طغت على حزب العمال.
وكان الحزب القومي االسكتلندي قد فاز بأكثر من نصف
مقاعد اسكتلندا البالغ عددها  59مقعدا ً في االنتخابات
البرلمانية البريطانية ،إذ أظهر استطالع آلراء الناخبين
ل��دى خروجهم من مراكز االق��ت��راع نشرت نتائجه في
وقت متأخر يوم الخميس أن الحزب القومي االسكتلندي
سيحصل على  58مقعدا ً من إجمالي مقاعد اسكتلندا.

من جهة أخرى ،استقال زعيم حزب الديمقراطيين
األحرار نيك كليج من رئاسة الحزب أمس إثر تعرض
حزبه لهزيمة ثقيلة في االنتخابات.
كليج ال��ذي يشغل منصب نائب رئيس ال���وزراء
البريطاني قاد حلفه في انتخابات عام  2010ليصبح
ألول مرة الشريك الصغير في الحكومة االئتالفية لحزب
المحافظين التي شكلها كاميرون.
وقال كليج في مؤتمر صحافي وقد بدا عليه اإلرهاق:
«من الواضح أن النتائج قاسية أكثر مما خشيت»،
«يجب أن أتحمل المسؤولية ولذلك أعلن أنني سأستقيل
كزعيم للديمقراطيين األحرار .ستجرى اآلن انتخابات
للزعامة طبقا ً لقواعد الحزب».
وتجرى االنتخابات البرلمانية في بريطانيا في
 650دائرة انتخابية ،يجرى في كل منها اختيار نائب
واح��د ،وتمكن كل من رئيس ال��وزراء المنتهية واليته
ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إد ميليباند ،وزعيم
الحزب الليبيرالي  -الديمقراطي نيك كليغ ،ووزير
الخارجية في حكومة كاميرون فيليب هاموند من
الحفاظ على مقاعدهم البرلمانية.
ك��م��ا ف���از ف��ي دائ��رت��ي��ه��م��ا ك��ل م��ن رئ��ي��س ال����وزراء
األسكتلندي السابق أليكس ساموند (ال��ذي استقال
من منصبه بعد فشل مشروع استقالل اسكتلندا في
استفتاء شعبي جرى العام الماضي» ،وعمدة لندن
بوريس جونسن.
وكانت استطالعات ال��رأي غير الرسمية للناخبين
الخارجين م��ن م��راك��ز االق��ت��راع أظ��ه��رت تقدم حزب
المحافظين بقيادة كاميرون بحصوله على  316مقعدا ً
بزيادة  9مقاعد مقارنة بانتخابات عام  ،2010وبفارق
يزيد كثيرا ً على استطالعات الرأي التي أجريت خالل
األسابيع الماضية.
وأظهرت ه��ذه االستطالعات نفسها ح��زب العمال
ثانيا ً بحصوله على  239مقعدا ً متأخرا ً بـ 19مقعدا ً
مقارنة بانتخابات .2010

بكين ومو�سكو توقعان اتفاقات لإن�شاء االتحاد االقت�صادي الأورا�سي و«طريق الحرير»

رو�سيا وال�صين تعار�ضان تزييف التاريخ ورد اعتبار النازية
وقعت روسيا والصين مجموعة اتفاقات مشتركة على هامش
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد المرافق له موسكو
للمشاركة في احتفاالت الذكرى السبعين للنصر في الحرب
الوطنية العظمى.
ووق��ع الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس الصيني
شي جين بينغ أمس ،بيانا ً للتعاون المشترك في إنشاء االتحاد
االقتصادي األوراسي والحزام االقتصادي «طريق الحرير».
وقال الرئيس بوتين إن التعاون في إطار االتحاد االقتصادي
األوراسي والحزام االقتصادي «طريق الحرير» يمكن أن يؤدي في
المستقبل إلى فضاء اقتصادي عام في القارة.
ويعد اتفاق التعاون في إطار مشروع الحزام االقتصادي «طريق
الحرير» أهم وثيقة روسية ـ صينية توقع منذ ربيع العام الماضي،
عندما فقدت روسيا إمكان الوصول إلى أسواق رأس المال الغربية
والتكنولوجيات بسبب العقوبات الغربية ،حينها أعلنت روسيا
بدء التحول السياسي واالقتصادي نحو الشرق.
يذكر أن الحزام االقتصادي «طريق الحرير» هو مشروع إلنشاء
ممر للمواصالت والطاقة والتجارة بين آسيا الوسطى والجنوبية
وأوروب��ا ،وأعلنت الصين نيتها تخصيص  40مليار دوالر من
صندوق خاص لهذا المشروع الذي أطلق فكرة إنشائه الرئيس
الصيني شي جين بينغ في أيلول .2013
وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف
إن « طريق الحرير» الصيني هو مشروع مثير لإلعجاب ،ويتمتع
بخصائص اقتصادية وجيوسياسية وغيرها من الخصائص
األخرى.
ووقعت روسيا والصين أيضا ً اتفاقا ً بشأن بناء خط سكك
حديدية عالية السرعة يصل من بكين إلى أوروبا مرورا ً باألراضي
الروسية ،ويعتبر هذا المشروع أحد أوائل المشاريع في إطار إنشاء
الحزام االقتصادي «طريق الحرير» ،وستقوم روسيا في البداية بمد
خط للسكك الحديدية العالية السرعة بين موسكو ومدينة قازان
الروسية ،بتكلفة تريليون روبل وليصبح هذا الخط فيما بعد جزءا ً
من ممر السكك الحديدية العالية السرعة بين بكين وأوروبا.
وفي سياق متصل ،أكد الرئيس الروسي في اختتام محادثات
أجراها مع نظيره الصيني ،على تمسك البلدين برفض أي محاوالت
لتزييف التاريخ ورد اعتبار النازية.
وأعاد بوتين إلى األذهان أن االتحاد السوفياتي والصين تكبدا
أفدح الخسائر البشرية في الحرب العالمية الثانية ،وأردف« :لذلك
نعارض دائما ً أي محاوالت لرد اعتبار النازية والعسكرية وتزييف
التاريخ» ،مشيرا ً إلى أن الماضي المجيد المشترك للبلدين شكل
أساسا ً جيدا ً لبناء عالقات حسن الجوار متبادلة المنفعة في القرن
الحادي والعشرين.
وتابع الرئيس الروسي أن��ه إضافة إل��ى مواضيع التعاون
االقتصادي ،بحث مع نظيره الصيني ،القضايا الدولية الملحة ،بما
في ذلك القضيتان السورية واإليرانية والوضع في شبه الجزيرة
الكورية ومسائل ضمان األمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مصافحة بين الرئيسين الروسي والصيني
وأردف« :أريد أن أشكر أصدقاءنا الصينيين على دعمهم الرئاسة
الروسية في منظمة شنغهاي للتعاون وفي مجموعة البريكس،
وعلى مساهمتهم في تنظيم قمتي المنظمتين اللتين ستستضيفهما
مدينة أوفا الروسية في تموز المقبل» .
بدوره أكد شي جين بينغ دعم بكين روسيا بصفتها الدولة التي
تترأس «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون في العام الحالي.
وأض��اف« :إننا مستعدون لتوحيد جهودنا مع جهود الجانب
الروسي ،لكي تسهم هاتان اآلليتان بقسط أكبر في ضمان السالم
والتنمية واالزدهار في المنطقة والعالم برمته».
وتابع أن الصين وروسيا اتفقتا خالل المحادثات على إيالء
األولوية لتعزيز العالقات الثنائية ،وتكثيف الدعم المتبادل في
ما يخص المسائل الحيوية .وق��ال« :اتفقنا أن يواصل الطرفان
اعتبار تعزيز العالقات الثنائية كاتجاه ذي أولوية في السياسة
الخارجية ،وتقديم مزيد من الدعم لبعضنا بعضا ً في المسائل
المتعلقة بالمصالح الحيوية ،وتعزيز الصداقة التقليدية بين
الشعبين ،وتطوير العالقات الصينية-الروسية».
وأع��اد الرئيس الروسي إلى األذه��ان خالل اللقاء أن الصين
واالتحاد السوفياتي تكبدا أف��دح الخسائر البشرية في الحرب
العالمية الثانية ،وق��ال إن��ه مسرور لهذه الفرصة التي تتيح

للزعيمين بحث المسائل اآلنية للعالقات الروسية  -الصينية على
هامش االحتفاالت بذكرى النصر.
كما أشاد الرئيس الروسي بالمستوى العالي الذي وصلت إليه
العالقات الثنائية وتميزها بالثقة المتبادلة.
بدوره دعا شي جين بينغ بوتين لحضور االحتفاالت التي من
المخطط أن تجرى في بكين يوم  3أيلول المقبل ،لمناسبة الذكرى
السبعين لالنتصار على العسكرية اليابانية وانتهاء الحرب
العالمية الثانية.
وعشية زي��ارة الرئيس الصيني لروسيا بثت قناة «روسيا -
 »24مقتطفات من فيلم «روسيا والصين ...قلب أوراسيا» أكد فيها
الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن العالقات الثنائية بين روسيا
والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق عال للغاية.
أما الرئيس الصيني فقال في مقابلة خص بها منتجي الفيلم
«الصين وروسيا معروفتان بعراقة ثقافتيهما ،وعلينا تعزيز
العالقات بين الشعبين».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني (اليوم) السبت رئيس
ال���وزراء الروسي دميتري مدفيديف ،وأن يحضر االستعراض
العسكري في الساحة الحمراء لمناسبة عيد النصر ،وال��ذي
سيشارك فيه عسكريون صينيون أيضاً.

الجي�ش الأوكراني
يعلن مقتل جنديين
خالل الأربع وع�شرين
�ساعة الما�ضية
قال المتحدث باسم الجيش
األوكراني أندريه ليسينكو أمس
إن جنديين قتال وأص��ي��ب 26
آخرون في المناطق االنفصالية
ب��ش��رق ال���ب�ل�اد خ�ل�ال األرب���ع
وعشرين ساعة الماضية وسط
اس��ت��م��رار الهجمات على رغم
وقف إطالق النار.
وق���ال ليسينكو ف��ي إف���ادة
صحافية« :تستخدم األسلحة
المحظورة ط��وال ال��وق��ت على
الجبهة األمامية .هذا دليل على
م��ح��اوالت متعمدة م��ن العدو
لتخريب اتفاقات مينسك».
وأش���ار إل��ى أن م��ن أسماهم
«االنفصاليين» أطلقوا قذائف
المورتر على المواقع الحكومية
ووص���ف ال��وض��ع على مقربة
م���ن ب���ل���دة ه��ورل��ي��ف��ك��ا ال��ت��ي
تسيطر عليها وح��دات الدفاع
ال��ذات��ي شمال دونيتسك بأنه
األك��ث��ر تفجرا ً حيث يستخدم
«االن��ف��ص��ال��ي��ون» ال��دب��اب��ات
والبنادق.
وأش����ار ليسينكو إل���ى أن
 1675جنديا ً أوكرانيا قتلوا منذ
اندالع «الحركة االنفصالية» في
نيسان من العام الماضي ،في
حين ذك��رت األم��م المتحدة أن
ما يفوق  6100شخص قتلوا
نتيجة الصراع.
من جهة أخ��رى ،في خطاب
لمناسبة ذكرى استسالم ألمانيا
ف��ي ال��ح��رب العالمية الثانية
شدد الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو على التزامه اتفاق
مينسك لوقف إطالق النار ،وقال
«قضايا الحرب والسالم وثيقة
الصلة بأوضاع اليوم مثل أي
وقت مضى .مهما تعرضت خطة
السالم التي أبرمتها لالنتقاد لن
أحيد عن هذا المسار».

